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 תיבבו רפסה תיבב ב זוננורזכה 9
 2000-ה תונמע תארקלכ
 םימרוגל קוריפ - טנרטניא

 6 לע םיידח בטנחמ יקחטנמ 200\/ ₪
 דחא םלועמ הידפולקיצנא - 95 אטרכנא ₪



 פ ןתונש גשהמ תונקל

 תוירה א רסוה הז

 לע תחקל םיעדויש ךומנ ם'טנא

 קפחסהל םילובי םניא תוירחא םמצע

 יי יי .
 ךכל תתא הביס קר יהוזו דעומ תרצק || ₪
 תירבה תוצראב םירכמנ הנש לכנש 5

 ינשחמ ןוילממ הלעמל

 ודי | |

 םינשטחמה תוובחמ ₪3ז:ועגש 0

 :ךל העיצמ ב"הראב תוליבומה

 םיינתלוט םימגד רחבמ ₪

 .100 םויטנפ דעו 488 םא2.50-מ

 ו הלופכ הוויהמב 6ם-הסוו ₪

 יריה
 ,םינוש םזחפנב שפ תרצות םיקס'ר ₪
 .םינימאו םיויהמ

 .בחרוט ופפ קשממ -ו שסו ק'כא ₪ :תורש ,קוויש ,אובי

 ,1 שנד םינונמתה דבעמ :תונכות ₪ יו וצב(תו וי

 שואססוא5 3.11 סח ו\6-ו ם0פ 2

 .םיאשינ םינשחמ 'מגז וחבמ ₪
 .תוירחא תונש 3 ₪

 תא לארשינ תכוושמה המסידא תרנח

 860 050841 ם50זהו6ס ירצומ
 דועו םחו1וק5 ודא

 6זוגץ 2000 תא ף'סוהל האגו

 רדי לע םיאבוימה םיגתומה תמישרל

 .ביבא-לת 45 הלואג 'חר

 035102581 :לט
 ַח35101584 :סקפ

 המרב תורש ךל תתל ידנ לכה השעהו

 תינקירמא
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 תיתרבח תוליננפ וביב טנחזנ תוכיננפט

 הכירב םימוטניי ללוחמ תרזעב תוינכוה חותיפ

 תיתרבח תוניעפ דועו היצמינא ,הקיפרג

 א"ריוב ץובקה תריווא תונדתב םיטקייורפ חותיפ

 = םיטרס בטנחמ יקחטנמ

 | רנה תומיעמ תננות בנרות ףתחשמ לכנ ₪9
 טרוצס .תישיאה ותמרלנ םאחהב

 ץוביקה ירתאב םירוקיב ופתתשה רבנש הלאל תומישמו תויננוה ₪
 קוביו | וביהה ידני םנ נגפמ .רבעב "ףיבנו םיבטנחמ" תואנדסב

 ימוי סיסב לע וא הניל םע תופתתענהל תורטנפא

 08-450616 .סקפ 08-450222.0מ0
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 ] :ולרגוי םיכוזה ןיב ו
 ה .(תורפסו גלפ ,ד/דמו. תנבת ,14.4 סקפ ,םדומ) !) 27 נע תואנמ תוכרע 2

 .(תורפס ,גלפ ,הנכת) חויקלח [/9/21 תוכרג 3

 0 - תירוביצה הירפסה לטנ בועחמ יקחשמ ינוע לנ תוליבח 0 םינגזננמ בנחמ יקחועמ 5

 | שפ ו ל בשחמ יקחשנמ 5 .םיטנדוח תש לש | "ףיבו ז םיבעחמ' ב םניח ייונמ 0

 הו בועחמ י דבופו ב - נע הרוסא תופתתטנהה
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 תודחוימ תוחנהו סיעצבמ

 תישפוח הכורעתל הסינכה הינק לכ לע תונתמ



 םירקי םיארוק

 בולישב ךוניחה תכרעמ ינפב םידמועש םירגתאה
 תועמשמ ויבר םה רפסה תיבב תובשחוממה תויגולונכטה
 לע עיפשהל םייושע םהו ,תיכוניחה היישעה ימוחת לכב

 לע ,הדימלהו הארוהה יכילהת לע ,רפסה תיב הנבמ
 .דועו דומילה תומגמ

 שמח ינפל רבכ כחה אראב רפסה יתבב בשחמה בוליש

 םיישיאה סיבשחמה לש ינומהה סרוציי סע סינש הרשע

 תכרעמ לע םתעפשה ,סלוא .םלועה יבחרב םתצפהו

 תיפסכה העקשהה ףקיה תא תאטבמ הנניא ךוניחה

 .הז סוחתב תישונאהו

 הלביקש ,ךוניחה תכרעמ בושחמל ךוניחה דרשמ תינכת

 רחמיי יכקיורפ לש ומושיי תליחת םע תיתועמשמ הפונת
 .רפסה יתבב תכל יקיחרמ םייוניש החיטבמ 8

 ותינ םויכ רבכו ,חטשב תוארנ רבכ תונושאר תוינונס
 וכפה תובשחוממה תויגולונכטה םהבש רפס יתב אוצמל

 .וידבר לכ לע רפסה תיב ייח לש ילרגטניא קלחל

 ונניא ךוניתה דרשמ תינכת לש התחלצהל חתפמה

 תדימב אלא ,תאו הרטמל שדקומש קנעה ביצקתב

 רוביצ ידי לע תושידחה תויגולוונכטה לש המנפהה

 הבש עדימה תכפהמב תיבהו סירוהה תכימתבו סירומה

 .םייח ונא

 לוכי וניא ,היהיש לככ םדקתמ ,רפסה תיבב בושחמה

 ותומדקתהל ,םירקמה  תיברמב  ,תוותשהל

 הדבוע .ותיבב דימלתה לש םיבשחמב תילאודיבידניאה

 יתיבה בשחמב שומישה תורשפאב תוארל תבייחמ תאז

 .רנסה תיבב דומילה לש וכשמה תא

 תיעוצקמ תוכמסו יכוניח ילכ הווהמה ,ייףיכו סיבשחמיי

 דחא תא הווהמ ,החפשמה ללכל סםיבשחמה סוחתב

 .דימלתה תיבל רפסה תיב ןיב םירשגה

 תועבונה תויביטקארטניאה תויוליעפהו ןוחריה ינכת

 דימלתה-דליה לש ומלוע תא רישעהל םילוכי ונממ

 יב לכ תא ברקלו ,בושחמה לש םסינוש םימוחתב

 לש אלפומה םלועל ,םירוהה ללוכ ,החפשמה

 .תושידחה תויגולונכטה

 םיבשחמל ילארשיה דוגיאה - ח"וןמ לש 12-ה סנכה

 תוליעפה תא םכסמ ,איילואב החמתמ דוגיא ,ךוניחב

 .ךוניחה תכרעמב םיבשחמה םוחתב תישענה הפנעה

 ,ןולימ ינד רייד לש תבחרנ הבתכ םיאיבמ ונא הו ןויליגב

 .סנכה ךלהמב וגצויש תודובע לש רחבנ טקלו ,סנכה רייוי

 הירופ בושחמ תנש םילחאמו סנכה יאב תא םיכרבמ ונא
 .םידלילו סירוהל ,םירומל ,םירקוחל תחלבומו

 ןויליגב 40-ה ותעפוה תא סויה גגוח ייףיכו םיבשחמיי
 .דחוימו ינועבצ ,לדגומ

 ףיכו סיבשחמיי תרבח לש התמקהו התובחרתה סע
 לודגל ךישמנ ,ןוחריה ייונמ יפלא סע דחיו ,יימייעב

 יכוניח ךרעכ ןוחריה לש דחוימה ונויבצ לע רומשנו

 .החפשמה לכל ידוחויו

 םימי םישועה לכל תודוהל תדחוימ תונמדוזה םסג תאז

 לכ ,םימרותו ,וקווישבו ןוחרלה תנכה תכאלמב תולילכ
 .תדחוימה ותחלצהל ,ומוחתב דחא

 רשכו חמש חספ גח תכרבב

 ןייטשנייפ ינב
 "ףיכו םיבשחמ" ךרוע

 םיניינעה ןכות

 תונש תארקל דימלתה תיבוו רפסה תיבב בשחמה 6

 ןילימ נד ריד 000

₪] 9 
 טקל - ךוניחה תכרעמ בושחמב םיטביהו תוסיפת 0

 ח"ומ סנכב תואצרהמ רחבנ
 המצג לש הלעתמ טפוסורקימ - '95 אטרכנא 4

 רח בשש שב ----י תרובחו טאפ טאפ 6
 ןליא יב הוז רייד בב 1ודימ ירגאמ 7
 םיִר ילו .יירוהל בושחמ תוניער - בשחמגתפ 0

 הניגנ דוסילל הנכות - עטק ית ןגנ - 200% 4
 ןיוטשנייפ ינר

 ןייטשנייפ ינב ... תוניחבב םיקיתעמ םידימלת םאה 5

 תרושעקת

 לגיפש ןוד --ש--------..... םירוגל קורפ - טנרטניא 8
 תודהי - ךוניח - טנרטניא - האלפנה 0:(6ב0₪ 2

 ןליא-רב :ריאס רייד שש -//נמ0נמ

 \ ון ₪ ₪ | ב
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 יקסביזריז איג ....... םימדומה לש אבה רודה 28%% 4
 םוז6ס( 58ז5(1|6 5ץ6(5תה - 55 תכרעמ

 גרבנדלוג םס ריד
 זוע ילא וולו וו77)88-היהה דיה. תוטהח 6



 1 ב2הה |
 ו : 3

 ליט ןונסא ר"ד ............ תונולחה לש םיצבקה להנומ 0
 נט לא תונולחב םייוניט תריצי 2

 מומו

 תונוש תופשב תונכתל תונויער - ןוער הז 0

 וש מ מממ ₪ ₪ ממ ממ ₪ מ מ ₪ ₪ ה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 ₪ 4ש ןייד הדליה תכירו

 חונכת דומלל

 ףיכחשמ
 רלדא ישיבאו גרבנזור ירוא .. אמותוסא 200א1 שש

 גוסלא םעונ == הינמונפוא ?00א1.+ ו

0 38 

0 2 

 תליג רמות 200 םילולמנ

 תוהלב םולח 204

 רלדא ישיבאו גרבנזור ירוא . 5 ב

 בשחמ יקחשפל םיפיטו םיזוכר 5

 גרבנזור ירוראו ילפרע םרדא תכירעב

 . הקירמאמ תוועדח 0
 תושדח 2 |

 .הימיטלימ הבשחוומ היצו| ויןא רוציל אוב

 תיתיומא היווחל ךלש בועה ה.תא ךובה

 .הידמיטלומו היצמינא תריציל והומכ ןיאמ קזח ילכ ₪
 .בבוחלו ןעוצקמל םימושיי לש בחר ןווגמל ₪

 .ללכושמ רויצ ילככ םג שמשמ
 ,תובשחוממ תוגצמ ,היצמינא יטרס רוציל ןת
 .בשחמ יקחשמ רובע השפנה יעטקו סיפילק-ואדיו
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 ה ל יו

 אלמה רמג דע

 !תירבעב הנושארה םעבב
 " תבועחולמל היצלו'נא"

 | ס08-450222 :ןוטעלט "ףץיכו םיבועורענ" :גיועהל

 החפשמה לכל םיבשחמה ןוחרי 'ףיכו םיבשחמ"'
 הי'נשת ,1995 לירפא ,40 ןויליג ,'ה הנש

 :ישאר ךרוע

 הנשמ ךרוע

 :"'רויער הז" רוזמ תכרוע

 :י'ףיבחשמ" רודמ ךרוע

 ךייטישנייפ נב
 ןליא רב ריאמ רייד

 ןייד הדליה

 גרבנזור רוא

 ימלת האל :ןושלה תכירע
 תליג הנפד :יפרג בוציע

 נדדה תירונ :הקיפרג עוציב

 :(1-א יפל) םיפתתשמ 40 ןויליגב
 ,גרבנדלוג םס ,ןליא-רב ריאמ ,גומלא םעונ ,רלדא ישיבא
 ןונמא ,בטח יחיבא ,יסבוריז איג ,ןייד הדליה ,תליג רמות
 ,גבס יש ,ילפרע םדא ,זוע ילא ,ןילימ ינד ,אוט לאוי ,ליט
 דקש רורד ,לגיפש ןור ,רחש יבוק ,צרווש לג ,גרבנזור ירוא

 :קווישו לוהינ

 | .:תוריכזמו סייןנמ ,םוסרפ

 | יבערש הימ ,יקסנירמק הוח ,ןילטשנייפ הנח

 רוקמה סופה .-.....:תוחולו הכירכ ,הספדה
 שי-טפירקטסופ טלפו היציזופמ

 :תועדומ תקלחמו תכרעמה תבותכ =
 / 100 ,תובוחה 675 דיית מייעב ייףיכו םיבשחמיי תרבח

 ןייטשנייפ ימע

 | ויסקיפרג ל

 ג 450616-0% :סקאפ | ,08-450222 :םינופלט
 1 \ ..תועדומח ןכותל תיארחא הניא תכרעמה *
 0% 5 ייעב ."ףלכו .םיבשחמי .תרבחל ((2) תורומש תויוכזת-לכ



 ןילימ ינד ר''ר

 ובשחומי ס:תב 0

 ,1995 תנש ףוסל דע
 460-ל ךכב ופרטציו
 רבכ ובשחומש סייתב

 תרגסמב 1994 תנשב
 לש בושחמה תינכת

 ,ךוניתה דרשמ
 דע ףיקהל תננכותמה
 לכ תא 2000 תנשל

 סהיתב 0
 .לארשיב

 דק תשא וצעקשוה ח"ש ןוילימ | 5

 ,ךוניחה תכרעמ בושחמ טקיורפב

 ףוסל דע ועקשוי חי"ש ןוילימ 120-ו

 שילש רשאכ ,תיחכונה ביצקתה תנש

 דרשמ ידי לע השענ ןומימהמ

 סיפה לעפמ ידי לע הרתיהו ,ךוניחה

 .תוימוקמה תויושרהו

 - תללוכ העקשהה
 ,םיבשחמב סייהיתב תודייטצה ₪

 דחא בשחמ לש ןוירטירק יפל

 ;םידימלת הרשע לכל

 ;תודמולו תונכות חותיפ ₪

 ;םירומ תרשכה ₪

 םיטקיורפו םירקחמ עוציב ₪

 ;םיינויסינ

 .תופסונ תוינכת ₪

 םישבי םירפסמ ןנה ולא תולועפ

 הפנע תוליעפ לע םיעיבצמה דבלב

 ךונתה תכרעמב תעצבתמה

 .תונורחאה םייתנשב

 הלודגה תיביצקתה העקשהה

 יוניש ילב יכ ,הטיפתה לע תטסבתמ

 תויגולוננכטה לש יביסמו ריהמ

 אל ךוניתה תכועמ ,תומדקתמה

 לש םירגתאה םע דדומתהל לכנות

 .''עדימה ןדיע"

 ,עדימה תויגולונכטב סישודיח

 לש הריהמ תוטשפתהב םסינייפואמה

 לשו ואידיוה לש ,בושחמה

 שומישב ןכו ,תבשחוממה תרושקתה

 םינלוה ,בשחוממ עדימב לדג

 םייח ימוחתל תוריהמב םירדוחו

 ..םיבר

1 0 

 ו" / הוה
 1905 .לירפא ,40 "ףףיכו םיבשחמ" | ו |[ ) = .- שא תל | 5 -שע ב .% |
 ָנ 5 לר -

- 

 טעמב ךא הנתשהש דחאה סוחתה

 .ךוניחה אוה סינורחאה סירושעב

 לדגו ךלוה רעפה

 תוכרעמש ,"הדומלה תוביבס" ןיב

 םלועה ןיבל ,דימלתל תורצוי ךוניחה

 .ותוא בבוסה

 תרזגה הנתשמ 'עדימה |זיע":

 תושרדנה ,תויטיסבה תויונמוימה

 שומישה תלוכי .יילינשמ סדא"מ

 עדימב לופיטהו בשחמ ימושייב

 ,דוסי  תויונמוימל םיכפוה

 .ןמזה םע רבגתו ןלת ןתובישחש

 גחונ שומישל םידימלתה תפישח

 ושפאי םהידומיל ךילהתב בשחמב

 תמרב רופיש - הלופכ הרטמ גישהל

 ישומיש תורכיה םע דחי הארוהה

 .בשחמה

 תוחתופ עדימה תויגולונכט

 הדימלב תושדח תויורשפא

 :הארוהבו

 ביחרהל תורשפאמ ןה - םיננתב

 רבעמ לא תידומילה הביבסה תא

 :ןוגכ) רפסה תיבו התיכה תולובגל

 עדימ ירגאמ ,םינואיזומ ,תוירפס

 רקחמ ינוכמ ,ל"וחבו ץראב

 .(ההובג הלכשהכל תודסומו

 הביבסה תבחרה - סיעצמאב

 תועצמאב תישענ תידומילה

 תיבו התיכה ךותב) תרושקת

 תויצרא  תותשרבו ,רפסה

 .(תוימואלניבו

 עדימה תויגולונכט - תוטישב

 ,תידומיל הביבס רוציל תורשפאמ

 לש תלכשומ הטילשל תנתינה

 .םידימלתה לשו םירומה



 לש הנוכנ חתפמה הלעפהל

 תורטמה תגשהלו םיבשחמה

 לש םתלוכיב +וענ ליעל תוראותמ ני

 הרוצב םיבשחמב שמתשהל סי"וש

 שגד םישל שי ךכ םשל .תלכשיו

 לעו םירומה תרשכה לע דהו'מ

 ךילהתב בשחמה בולישב שחכ" <>

 .הארוו

 תשגדהב זירפהל רשפא יא

 לשו םירומה תשכה לש תובישחה

 וא דומעי הז םוחת לע .טתעהיה

 תי'בבג םינשחמה אשונ לב לופי

 הכלהכ רשכוהש הרומ .רפסה

 לודג קלהחב בשחמב שמתשי

 יןקיחל םגד הווהי ,ויקוסיעמ

 םישומיש סוויו וידימלתל החנמו

 ןרווצל םאתהב ,םישזח

 סותתב סיעצמאה תוחתפתהלו

 .בושחמה

 השיפתב תנגועמ בושחמה תינכת

 ילכ אוה בשחמהו ,תללוכ תיכוניח

 השיפתה םושייל עייסמה ,דבלב

 .תאזה

 תומייקה תושדחה תושיפתב ןויעמ

 הארוהה יכילהת תוהמ ינגל םסויכ

 בוה לאיצנטופה טלוב ,הדימלהו

 ולא תושיפת םושייל בשחמב ןומטה

 .השעמל הכלה

 תארוהב םיבשחמ בוליש

 םייוניש רשפאמ הדימלבו

 - ןוגראב

 ;הארוההו הדימלה -

 ;התיכה הנבמ -

 .ךוניח תוכרעמו רפסה תיב -

 - רקיעב ךא

 רשפאמ הארוהנ םיבשחמ בוליש

 הארוהה ינכתב םיקימעמ םייוניש

 .היכרדבו

 תאצמנה ,תיגוגדפה השיפתה

 תוינשזחה תושיגה דוסיב
 השולש לע תסטובמ הארוהל
 דה' םיבלתשמה ,סיטביה
 הארוהל תללוכ השי)גל
 :הזימלו

 יטסיביטקורטסנוקה טביתה .א
 ,(סירחאו טרפאפ ,היזאיפ תובקעב)

 תובקעב) יתרבחה טביהה .ב
 .(םירחאו יקצוגיו

 .יתרבח-ינוגראה טביהה .ג

 :טסביטקווטסנוקה טביהה ₪

 תא תספותה השיגה תא ללוש

 ךילהתכ הדימלהו הארוהה ךילהת

 ,הז סוקמב ."רמוח תרבעה" לש

 יביטקא ךילהתכ תספתנ הדימלה

 םיבכרומ םיילכש םינבמ תיינב לש

 וזכ הדימל .דימלתה לש ושארב

 תויוסנתהו תויוליעפ לע תססובמ

 היצקארטניאה רשאכ ,דימלתה לש

 רקיעב האב הרומה סע תילולימה

 .תויוסנתהה תא גישמהלו םכסל ידכ

 ךכב אטבתמ יתרבחה טביהה ₪

 לע רבועה ךילהת הניא הדימלהש

 ךות תשחרתמ אלא ,דדובה דימלתה

 הצובקב תדמתמ היצקארטניא

 .תיתרבח

 אטבתמ ?תרבח-ינוגראה טביהה ₪

 תורזגנה ,ולא הדימל תוטישש ךכב

 יכילהת לש תינרדומה הנבההמ

 הזימל תושיגדמה ,הדימלו הארוה

 ווי סג ןה ,תיפותיש הדימלו תינדיחי

 ,- | .ך"-- מאמא ה

 ו

 הארוהל רתויב תומיאתמה

 .- תדובע .תוינגורטה תותיכב

 . איה רשאכ ,הו גוסמ התיכ
 תיתפהל הלוכי ,יוארכ תלהונמ

 לצא ןולשיכ תושוחת סומינימל
 = םומיסכמל תולעהלו םידימלתה

 | .םהלש היצביטומה תא

 = | תויוליעפל רוקמכ בשחמה .1

 5 י'תויטסיביטקורטסנוק*
 | םיגשומ תיינבל
 | תנבה רופישלו
 תועוצקמב רמוחה
 .םינושה

 לש ךרזב םידמול םידימלת"

 "םתיישע לע הבישח לשו היישע

 .(טרפאפ)

 סיאשונהש ,הלוע  ןאכמ

 * יפל הארוהה ןונכתב םייזכרמה
 :םסה הלא תונורקע

 דודיעו הדימל תויוליעפ ןונכת

 .ןהילע הבישחה

 ₪2 לע הבישח"ל ירקיעה ילכה

 הדובעה אוה  "תוליעפה

 ,תוחישב הוולמה ,תוצובקב

 עונכש יצמאמ ,תורעשה תאלעה

 הרומה דיקפת .ידכו סיידדה

 | אוה וז הדימל תביבסב

 1 הגוש ךא ,רתויב בושח

 , לבוקמהמ  דואמ
 .תיתרוסמ הארוהב

 ריבעמ" וניא הרומה

 | ןנכתמ אלא ''רמוח

 * ,ועוציבב רזועו החנמ ,תויוליעפ
 ולעש םיאשונה תא גישממו םכסמ

 .תויוליעבה ידכ ךות

 , בושחה שומישה הלוע ןאכמ

 :ןושארה

 --. תויוליעפל רוקמכ בשחמ
 י'תויטסביטקורטסנוק"'

 ₪. רופישלו םיגשומ תיינבל

 7 > תועוצקמב רמוחה תנבהב
 תויגולונכטה .םינושה

 לע תוקומע ועיפשה תושדחה

 .ונלש עדיה תסיפת

 בושקתה תויגולונכט

 ,שדח עדי גוציי תורשפאמ

 7 ל תא אילפהל סאותה
 7-7 ₪- | עדיה גצוימ ובש ןפואה
 5% עדיה :ונתבשחמב
 ימניד ןפואב גצוימ

 4 ה"

 40 ייףנכו םיבשחמיי
 ד בכ ל



 םינבמ ידי לע ילאודיווידניאו

 .םיפעוטמו םיבכרומ םייכרריה

 היילדל רזע ילככ בשחמה .2

 םינווגמ תורוקממ עדימ לש דוביעלו
 םייזכרמ םינותנ ירגאמ ,םירוטילקת)

 ,טסקט) םינוש סיגוצייב (דועו

 .(לוקו הנומת ,ףרג ,רפסמ

 סיבשחמ) תינורטקלאה תיתשתה

 תכרעמל תרשפאמ (תרושקתו

 לש עדיה ירגאמל השיג ךוניחה

 .תישונאה תוברתה

 לופיטלו ןוגראל ילככ בשחמה .3
 תועצמאב ,יתצובקו ישיא עזימב

 םייללכו םיחותפ םילכב שומישה

 ינורטקלא ןויליג ,ןלילמת :ןוגכ)

 ,(ינורטקלא ראודו

 טעמכ אוה ישילשה יזכרמה שומישה

 ,טושפה ןורקיעהמ רזגנו ,וילאמ ןבומ

 לכ תושרל סידמועה בושקתה ילכש

 ,םירשעה האמה יהלשב רואנ םדא

 סג דומעל ,ןבומכ ,םיכירצ

 םסידימלתה תושרל

 .ךוניחה תכרעמב

 תוסיפתה סיסב לע

 ישומיש סוחתב תוינשדחה

 ועבקנ ךוניתב בשחתמ

 תוידוסי תויגוגדפ תוחנה

 :ןלהלדכ

 תלוכי ינרדומה ןדיעב .1

 וימושייבו בשחמב שומישה

 ףסונב) דוסי תונמוימ איה

 ,האירק :תויונמוימה שולשל

 איה וזככו ,(בושיחו הביתכ

 לכ לש ותלחנ תויהל תבייח

 דימלת לכ לשו הרומ

 .תכרעמב

 איה עדימב לופיטה תונמוימ .2

 ןדיעב ליבשמ םדא לכל ינויח ךרוצ

 קלחל ךופהל הילע ךכיפלו ,ינרדומ

 .תועוצקמה תארוהב ילרגטניא

 תוליעיב וזה תונמוימל עיגהל רשפא

 עדימה תויגולונכט בוליש ידי לע

 .תועוצקמה תארוהב

 סורתל בשחהמה לש לאיצנטופה .3

 עבונ הליעי הדימללו הארוהל

 :בשחמה לש דוסיה תונונתמ

 ,הבוגת תוריהמ ,תויביטקארטניא

 ריהמ רבעמו ורוזחאו עדימ תרימש
 ,טסקט] תונוש עדימ תוגוצת ןינ

 .(הנומת ,הקופרג

 .: / זס ו

 תריתע תידומיל הביבס 4

 יוריג ללוחל היושע עדימ תייגולונכט

 הדימלו תויתריצי דדועלו הדימל

 .הליעיו תיתועמשמ

 הארוהב בשחמה בוליש ינפוא .5

 יגוס ינש ללוחל םייושע הדימלבו

 :םיכילהת

 הארוהה תא קזחלו רמשל א

 .תילנויצנבנוקה

 םישודיהחו םייוניש ללוחל ב

 .הדימלבו הארוהב

 הדימב ,הנתומ רחבנה ךילהתה

 ,הרומה לש תיכוניחה השיפתב ,הבר

 ןפואבו תולעפומה תונכותה גוסב

 .הדימלבו הארוהב בשחמה בוליש

 יוניש לש תומגמ ףידעת תינכתה

 הדימל לש ןוויכב | שודיחו

 .תיביטקפא

2 

 סינכת לש המשל היואר הדימל .6

 תויהל הלוכי הניא םיילאיווירט-אל

 -ריבעמ-הרומיי לש לדומ לע היונב

 טלוקה ,יביספ דימלת לשו יירמוח

 לש לדומ לע אלא ,רמוחה תא

 הבש ,הליעפו תיתייווח הדימל

 סייוסינבו תוריקחב ברועמ דימלתה

 .יביטקארטניא סוידמב

 שומישה לש תילמיטפוא תוליעי ,7

 גשות רשאכ ,םידימלת ידיב בשחמב

 3) םידימלת 10 לכל בשחמ תדמע

 דיל דימלת לכל עובשב תועש

 .(בשחמ

 הארוהב םיבשחמ לש ליעי בוליש .8

 טלושה הארוהה סופדש ךכב יולת

 תא סולהי התיכב הרומה לש

 הנכותה לש תונייפאמה תונוכתה

 .תלעפומה

 שמחה תינכתה תרגסמב
 ,ךוניחה דרשמ לש תיתנש
 תא  ג'שהל | סיווקמ
 :ולאה תורטמה

 ןויע תוברתל רפסה תיב תסינכ .1

 עדימה

 תיררת ןיבש רעפה תא םצמצל.א

 םל?ועה תוברת ןיבל רפסה תיב

 "רוצו ?ךי לע ,ותוא בבוסה

 ;ב ייעדימה ןדיע"י לש תוברת

 .רפסה

 סתש ,תכמות הביבס רוציל ב

 /;יש יכילהתב רפסטה תיבל

 ייגמב עדימה תויגולונכט

 .ויתויוליעפ

 ה%דוהה שודיחו רופיש .2

 הדימלהו

 תוליעי תא לודגהל .א

 .הארוההו הדימלה

 יאמצע דמול רישכהל .ב

 .יתריציו

 לש  חותיפ דדועל ג

 הבישח תויונמוימ

 .תוהובג

 .תלכשומ הדימל דדועל .ד

 תויגלונכטב שמתשהל .ה

 תומדקתמה עדימה

 הארוהה שודיחל ףונמכ

 .סמודיקלו הדימלהו

 הרומה דמעמ םודיק .3

 לש תיעוצקמה ותמר תא סדקל

 ימצעה ויומיד תא תולעהלו הרומה

 .ל?תרבחה ודמעמ תאו

 עקשומה ץמאמב םייולת הלא לכ

 ידי לע דיתעב עקשוי רשאו התע

 ךילהתל םיפתושה הלא לכ

 ,םירוהה ,םידימלתה :יכוניחה

 .ךוניחה דרשמ ישנאו םיכנחמה

 יזכרמ להנמ - ןילימ ינד רייד

 הצרמ .בשחמה בולישל הכרדה

 רייויו לרב תיבב ךוניחל הלפכמב

 .חייומ סנכ



 6 \ע
 רב -יבבשש)

 יסוצב דועמש ד אסו סבצ |[דשס

 הידמיטלומ תוכרע
 -ביטאירק לש תושדח

 םיוטיוב \ת

 םלועב תעבוקש הרבחה

 :כלונ

 ,ביטאירק לש הלופכ תוריהמב כ ₪081 ןנוכ
 סייתוניא סילוקמר ,50ז)אק םז .אפרזיא 0

 תירגעב םיקחשמ ןווגמ ,תוינזוא ,ימינפ רבגמ םע
 תירנעב ייקטידרוגיי רוטילקת ,םירוטילקת גייע

 .רתנספ דומילל "עטקית ןגני" תנכות וא

 .טקיפרג לש תימוקמ תוירחא תדזועתו טונוב תכרע

 םיקחש"מה תכנרע

 615 81 דה
 (ם"ונמ ללוב) חיו 1 89 5-קכר

 :ללו =

 ,ביטאירק לש הלופכ תוריהמב 60 סאו ןנו--
 םע םייתוכיא םילוקמר ,501א0 םז.א5דד |

 םיקחשמה 14 ,תללכושמ קחשמ תידי ,ימינפ רבגש==

 .םירוטילקת גייע רתויב םיטהול

 .טקיפוג לש תימוקמ ת\ירחא תיועתו סונוב כראש

 *וטסלג דנואט*
 לוקה טרדנטס תא עבקש סיט----
 ביטאירק ידי לע רנהימ 20-ב '=--=

 הידמיטלומה
 .לולה תא

 .ביטאירק תא ךלש ק6-ב בלשל תימעפ דח תונמדוה

 סקיפרג ידי לע תואבוימה תוכרעב קר !בל םיש

 סונונ תכרעו תימוקמ תוירחא תדועת אצמת

 ,רטסלב דנואס יסיטרכל תירבעב הכימת :תללוכה

 ירבושו הקיטומל "בשק" תנכות תירבעב הלעפה רפס

 .תונכותל הנה

 !ם"עמ ללוכג חיש 2 4 2 5 - קר
 :ללונ

 םילקש יפלא יוושנ םירוטילקתב תולועמ תונכות

 .החפשמה לנל תוקתרמ קחשמו רודיב ,דומיל תונכות 0

 .תויעוצקמ הריצי תונכות 5 ₪
 אוז 32 סיטרכל דנואס תלעפה תונכות 5 ₪

 ,ביטאירק לש הלופכ תוריהמב 60 ₪0; ןנוכ :ףסונבו
 דמעמ סע ןופורקימ ,50 אפס םז,\5דדי א או 2
 ,ימינפ רבגמ סע םייתוכיא סילוקמר ,דחוימ
 ,טקיפרג לש תימוקמ תוירחא תדועתו סונוב תכרע

 \רתוינ גועל תא ול 1 געתמה ל\קב נט

 נולנוק תצובקמ - - לארשיב בוטאורק תגוצנ מייעב תודמוטלומ טקיפרג

 יביטאירק לש םיירוקמה היזמוטלומה ירצומ ןווגמ לש תידעלב תקוושמ

 6 0% יננוכ ₪ לוק יסיטרוכ ₪ הידמיטלומ תוכרע ₪

 םיקתטמו תונכות תורטע ₪ ואזיו יטיטרכ ₪
 09-911913 הננער .ת.א 7 האנדסה חור

 :הבקסיד תבכנרע
 | םו560%58צ

 (ם"טס ללובו חיש 1 3 לל -קר

 : :ללוכ

 ,ניטאירק לש 60 2206 הלופכ תוריהמב ןנוכ
 ,םייתוכיא םילוקמר ,50אע עז 511 6
 ,סירוטילקת גייע םירתוכ ?2 ,ןופורקימ

 טקיפרג לש תימוקמ תוירחא תדועתו טוגוב תכרע

 יעוצקמ ןפלואל סימרכ
5 - 32 ₪/) .5.8 

 (םיעטללכמ) חיש 1049 -קר

 :ללוכ

 תומיגד תיגולונכט םע רתויב ללכושמ לוק סיטרכ
 הטלקה ןפלואל בשחמה תא ךפוה .תיתימא לוק
 ,יעוצקמ העמשהו

 סקיפרג לש תימוקמ תוירחא תדועתו טונוב תכרע

 *וטפלב ואדיו"
 מלעה טרדנטסה תא עבקש טיטרכה
 | ו עדס



 ו עו דש
 םירמאמ יריצקת לש רחבנ טקל

 - ת"ומ סנכב וגצויש םידבועמ

 ןוניחב םיבשחמל ילארשיה דוגיאה

 םייקתיש ,א"ליאב החמתמ דוגיא -

 א"י-':-ב ביבא-לתב הכורעתה ינגב

 .1995 לירפאב 11-10 ,ןסינב

 בשחמה בוליםנ
 הדובעה תיננתב

 םידליה ןגב

 * רדב הנרוא הטיול היסא

 קלח הווהמ בשחמה
 ןיעמ לש ילרגטניא
 ינגב יללכה הדימלה
 .םידליל

 הלפיטש) דלפ תדעו תוצלמה
 (ךוניחה תכרעמב בשחמה ימושייב

 סודיקב הלפיטש) יררה תדעוו
 הפונת אשונל ונתנ (יעדמה ךוניחה
 תינכת המדוק ןהיתובקעבו ,הבר
 ךוניחב בשחמה בולישל הדובעה |

 / לירפא 60 *ףיכו םיבש

 :הדובע יכרד ועבקנ .2

 הבש תיכוניחה הביבסה ןוגרא

 : ,בלתשי בשחמה

 - םידל:ה תלעפהל תוטישה

 תוצובקב ,תויקחשמ םיכרדב

 .תילאודיבידניא הרוצבו תונטק

 לש יבוניחה ךוויתה יכרד ונודנ

 דודיעל תוטישהו ,תוננגה

 ןוידו הלועפ ףותיש ,היצקארטניא

 תארוה) םידלי ןיב ילולימ

 .(םיתימע

 תונכות"  תליבח הרדגוה 3

 ןתית רשא "תיתשת תודמולו

 תוליעפל ובצוהש תורטמל הנעמ

 תוחותפ תודמול ןבור) בשחמב

 תויתויצי םודיק תורשפאמה

 .(תוניירואו

 ןיב ףצר תויציל היחנה הנתינ .4

 םידליה ינגב בשחמב תוליעפה
 םע היתובקעב אובתש וזל

 ךכל יוטיבו ,רפסה תיבל רבעמה

 תודמולה תליבח תרדגהב ןתינ

 .יתיתשת'

 הומוחה י?בינרמ ורדגוה 5

 תישוח-בר הדימלל םישרדנה

 תפסותו ,ליגרה ךוניחב םידליל

 סיכרצ םע םידליל םירויבא

 .סידחוימ

 הכרדהל היחנה תפינמ החתופ .6

 לש תיביסנטסקא| תיביטנטניא

 הנעמ הנתנ רשא ,תוננגה

 ןגל בשחמה תסנכה יכ ,השירדל

 תוננגה תרשכהב הנתות םידליה

 ,ןכ ומכ .תיסיסב תומלתשהב

 הקמעה תויומלתשה תומייקתמ

 םיכרצה יייפע םינוש םיאשונב

 .תעל תעמ םילועש

 תוליעפ תמאתה תדימ הקדבנ .7

 םיוקחמל לאושיב םיגבשחמה

 .םלועב םיינשדח

 תונורחאה םינשב ואיבה הלא לכ

 ךוניחב םיבשחמב שומישה תרבגהל

 .ידוסי םדקה

 ,ר"2כ  הנרואו הטיול היסא * 

 ךוני3ב בשחמ ימושיי לע חוקיפה

 ידוסי םדקה

 "בטנק"

 תרוטנקת
 ךוניחב םיבטנחמ

 * ןויצ ימענ

 תוליעפ תרגסמ
 תיצרא

 ויתורטממ תחאש ףוג אוה "בשק"

 םיטקיורפ םודיקו חותיפ איה

 ,סיבשחמ תרושקת תועצמאב

 .לארשיב ךוניחה תכרעמב

 תרושקת תשר הליעפמ "בשק"

 ,"תנארשי" ךרד תיצרא

 תועצמאב תימואלניב תרושקתו

 צד אאט] -ה



 200-כ תשרב סיליעפ היינשת תנשב

 ,לארשיב ךוניח תודסומו רפס יתב

 יבחר לכב סייכוניח םיפוג תורשעו

 .םסלועה

 ךוניח תודסומ סע ףותישב ,ייבשקיי

 םיטקיורפ 20 הנשה הליעפמ ,םינוש

 םידעוימה ,םינוש ןכות ימוחתב

 ,ב"ו-'ד  תותיכב םידימלתל

 תוצובקו ,הארוה יחרפ ,םיטנדוטס

 קלח סיחקול תוליעפב .תונוש סירומ

 ךוניחה ללוכ ,היטולכואה יגוט לכ

 .דחוימה

 םכותב סיבלשמ םיטקיורפה לכ

 ןויליג :ןוגכ ,םינוש בשחמ "ימושויי

 עדימ רגאמ ,םינותנ דסמ ,ינורטקכו+

 תא סיתרשמה - םילילמת דכעמו

 תידומילה ותוליעפ עוציבב דייבת חה

 םייקתמה טקיורפ לכ .תירקחתמה

 ידומיל סנכב םייתסמ ,לארשינ

 לא םינפ יתרבח שגפמ ללוכה (נכסונכ

 תוירקיעה תורמחה
 טנומיטנה

 תרוטקקתב

 תיביטנטנ*או הריהמ הפישח.1

 לש תולודג תויומכל דמולה לש

 תונמדזה ןתמ ךות ,ןווגמ עדימ

 סישנא סע תונויערו תועד תפלחהל

 ילאטנמו יתוברת עקרמ םיאבה

 .הנוש

 חותיפ דמולל תרשפאמ וו הפישח

 ,רתוי תובחר תוביטקפסרפב הבישח

 ,האוושה ,ודוביעו עדימה ןוימ ךות

 הייארב ,תונקסמ תקסהו חותינ

 .רתוי תילאבולג

 העבהה תויונמוימ חופיט .2

 :בתכב

 תויסולכוא ןיב רשקהש ןוויכ

 תועצמאב ורקיעב השענ םידמולה

 רופישל דימלתה שרדנ ,הביתכ

 לע ,העבההו הביתכה תויונמוימ

 ןיינע ררועמו ןבומ היהיש תנמ

 .ויתימעל

 םישדח הדזימל יסופד תמנפה .3

 :זחאכ םידימלתלו םירומל

 לוכ' עדימה ףוסיאו דומילה.א
 וב שיש םוקמ לכמ עצגתהל

 וא ןמזב יולת וניאו ,גשח מ

 רועישה תמועל) דיחא סוקמב

 תיבב כיידב שחרתמה ילאטנורפה

 .(רפסה

 החנומ דימלתה :קוחרומ הדימל .ב

 םסיחמומ תוצובק ידי לע וידומילב
 יולת וניאו ,םלועבו <ראב תופסונ
 רישיה הרומה סע שגפמב קר

 .התיכב

 :תונטק תוצובקב הדימל חופיט גג

 תבייחמ םוחת לכב עדימה תומכ

 ,םיאשונ תתל אשונה תקולח

 טביהב החמתמ תווצ לכ רשאכ

 ללכל עדימה תרנעה ךות ,םיוסמ

 לגסל םישרדנ םידימלתה .התיכה

 סיבייחמה הדובע ילגרה סמצעל

 תולת ,ךשמתמ גולאיד חותיפ

 .תקולח ,הלועפ ףותישו תידדה

 ,ןכ ומכ .תוירחאו םידיקפת

 .בייחמ םינמז חולל תופיפכ

 תא הרישכמ תווצה תדובע

 ילגעמב הדובגעל דימלתה

 ,התיכב רתו! םיבחר תוושקת

 .םסלועבו ץואב

 סימייקתמ "בשקי תרגסמב
 תרושקת סוחתב סינוש םיטקיורפ

 :סהיניבו סיבשחמ

 - לארשיב יגולוקא רקהמ ₪

 תותיכב קוחרמ הארוה תועצמאב

 .3-יט

 סיאשונב - "רקחמ תוטיש" ₪

 . סייתרבח

 תויונמוימ ובו- תוניירוא טקיורפ ₪

 ,האירקו הביתכ ידי לע העבהה

 ןיב יגולאיד ןמוי תיינב ךות

 הבישח חותיפ ,םידימלתל םירומ

 .תיתרוקיבו תיביטקלפר

 הפשב ל"וה םע תובתנתה ₪

 תשר תועצמאב ,תילגנאה

 תותיכ ןיב רשק - טנרטניאה

 סלועבו ראב תוליבקמ

 סיטקיורפב תובלתשהו
 .םיימואלניב

 גולאיד חותיפ - תרבח טקיורפ ₪

 תונוש תויסולכוא ןיב יתרבח

 - בתכב העבהה רופישו לארשיב
 -םיצוביק ,םידוהי-םיבוע)

 - (יוכו דחוימ ךוניח ,םינוריע

 :ימוחת גר היצלומיס קחשמ

 דומיל - יי2000 תנשב סלועה"

 ינרדומה סלועה תויעב לע

 ,ילכלכה ,יגולוקאה םסוחתב

 .יתוברתהו יטילופואיגה

 רקחמ - הביבס תוכיא טקיורפ ₪

 רוביצה תועדומ ,םיעגפמ לע

 תוכיא םוחתב לופיט יכרדו

 . סינוש םיבושייב הביבס

 תועצמאב - "תומודק תועד" ₪

 ןמויק לע רקחמ .קוחרמ הארוה

 נב ברקב תומודק תועד לש

 .רעונ

 רוזחממ תוירסומ תומלידב ןויד ₪

 ירבעה טפשמב םדא ייח

 / .ילארשיה טפשמבו

 6 תווצ תייחנהב - םישדח םילוע ₪
 | .לארשי טניויגמ םיגולויצוס

 כ לע םישדח םילוע ןיב גולאיד

 8 הפשב) הטילקו הריגה תויעב

 .(תיסורה

 קחשמ - היפרגואיג טקיורפ ₪

 .תויעב לע תועידמ ןיב היצלומיס

 2 .ת"הזמב סימה

 - - םידימלת תוצעומ טקיורפ ₪
 <  .תוליעפל תונויערו עדימ תפלחה
 לכ - םידימלת תוצעומ ןיב
 יי " .םיאליגה

 ..ידוהיה
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 םייתרבחו םידוש ב

 .םיאליגה לכל - םינוש

 רקחמ - היצזינאברוא טקיורפ ₪
 .תולודג םירע ןיב לברוא

 ביבס ןויד :ןונכתב טקיורפ ₪
 גולאידו ,האושה אשונב תומליד

 תארקל םירומל םידימלת ןיב

 דייי םע ףותישב - ןילופל העיסנה

 .םילשורי ייסשו

 סיטקיורפ תוכר ,ןויצ ימענ *

 .ליח רורב ץוביק ,סייכוניח

 זנרמ - ד"מימ
 םיבשחמל יצרא

 היגולוננטלו
 ךוניחב תימוקיםנ

 דחוימה

 רואנ תילגרמ ,ןמדלו ישוש
 ךוניחל הללכמ ,קרוס יכדרמו
 יקסניול ש"ע

 תללכמב לעופ דיימימ יצראה זכרמה

 .םינש עבש הזמ יקסניול

 ןותחבא םיעצבתמ ד"מימב
 םיעוגפ םידליל םידוחיי הכרעהו
 תובקעב .(הלעמו םייתנש ליגמ)
 תינכנת תבצועמ הכרעהה
 ,תטרופמ תישיא תילופיט
 תינכת .דליה יכרוצל םאתהב
 םירזע בוליש תללוכ תאז

 ,ישיא בשחמ) םיבשחוממ
 תודמול ,תדחוימ תדלקמ
 תודחוימ תונכות ,תומיאתמ

 דלה לש תיוושכעה ל (תה
 הכרדה תנתינ .היופצה ו ותומדקתה הלו

 אלל) םייאופרו םייכוניח תודסומל

 חיכוה טקיורפהו ,(תיפסכ הרומת

 .הפוצמל לעמ ומצע

 תובייחתהב תינתומ דויצה תלבק

 סושייה ירחא בוקעל יעוצקמ סרוג

 - איה הרטמה .דיימימל חווידבו

 שומישה תוליעי יבגל עדימ ףוסיא

 תדימ יבגל תונקסמ תקסהבו דויצב

 תופסונ תויסולכואל ותמאתה

 .דיתעב

 /יכוניחה תווצל רשפאמ טקיורפה

 דויצה תלעפהב תוסנתהל ילופיט

 .ושכורל טלחוי סרטב סדקתמה

 סניה ותרזחהו דויצה תלאשה

 .יאופר/יכוניתה דסומה תוירחאב

 רדחב בשעחמה
 תיבב הקיסומה

 רפסה

 * ינפר בדנ

 הריציל דקומ ךופהל לוכי בשחמה

 םילשהלו ,הקיסומה רוענשב רקחלו

 הנזאהה ,הרמזה תולועפ תא

 .תיתריציה הניגנהו

 בולישל תנעוטה השיג הנשי ,ןכל

 ,ופוג הקיסומה רדחב בשחמה

 .בשחמה רדחב הדובעה סוקמב

 רדחב "עדיה תדמע" בוליש

 תפסונ הנחת הווהמ הקיסומה

 ףסונב) תיתצובק הדובעל

 קוסיעל ,(תולבוקמה תוטישל

 תנכהל ,ןויעלו רקחל ,יתריצי

 יקחשמל ,תויתצובק תולטמ

 .דועו יוויתל ,הקיסומ

 לנכי בשחמה הקיסומל הרומל

 !5:ועמ תנכהב רזע ילכ שמשל

 י:דומיל םיאשונ תגצהב ,רועישה

 .דועו הדימלה תרקבב

 י'רדחמ בשחמה לש רבעמה

 עצבתמ דומילה ירדחל םיבשחמה

 השיגהשכ ,םיבר רפס יתבב םסויכ

 רתו*י ליעי בשחמהש ,תסרוג השדחה

 יתריצי שומישב רתוי בוט לצוניו

 רשאמ תיתתיכה תרוגסמב ינויעו

 .םיבשחמה תודבעמב

 הארוהה ובש ,ילקיסומה ךוניחב

 ונייה ,'תשדוקמי הניא תילטנורפה

 ןמומ רבכ תוארל ,הרואכל ,םירומא

 רדחל בשחמה תסנכה תא

 תארוהב הטישה .הקיסומה

 לע תוצובקב הדובע לש הקיסומה

 תוצונק רבעמ לש וא ,םיטקיורפ

 טעמכו ,תלבוקמ ,יידומיל תונחתייב

 תיעבטה הביסה איהו ,תיתרגש

  .הקיסומה רדחב בשחמה בולישל

 32 דומעב ךשמה
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 יטרס תפסוה ,םישדח 1

 - רוציקב .לוקו ואדמה

 3 וטורקימ ךא ,ןימאהל השק םנמא
 ומ האיצוה איה :בוש תאז התשנו
 ףא אלא ,וירחתמ לכ לע הלוע קר אל
 .הכ דע ושע םמצע םהזע המ לע הלוע

 ןליא-רב ריאמ ר''ד

 םירכוז יאדו םכיניבש ןורכיזה ילעב

 לע  וננותיעב בתכנש תא

 1994 אטרכנא תיידפולקיצנא

 תא וא ארק אלש ימ .(32 ןויליג)

 תונהל זאמ קיפסה יאדו ,ןותיעה

 :המישרמ הידפולקיצנא התואמ

 יטרסמ ,תונומתהמ ,םיטסקטהמ

 !אל המו - ואדיווה

 טפוסורקימ תרבח וישכע זא

 רצומ הקיפהו המצע תא יהתכיה'

 הידפולקיצנאה .בוט רתוי דוע

 הרודהמ סתס הניא השדחה

 שממ הרודהמ וז אלא ,יתנקותמי

 :השדח

 שדח - הנממ שילשכנ
 לש סינוקית :ירמגל

 םיכוע תפטוה ,םיכרע

 .םיינזואלו םיינעל הגיגח
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 םינושאר םידעב

58489 9 
 .םתיעט - ךכב סייתסמ ןייעהש סםתבשה ₪9

 :שדח קשממ החתיפ טפ סורל ה
 הבוגת תררועמ) 'המח' איה ךסמה לע השקהש

 הלילג יכסמ םיחתפנש אלא ,(רבודמה לע יי

 םיכרעה תא ןוחבל ןיינועמה תא ןימזמה ,לוק ייוולכב

 .היד

 יאקירמא להק רובע יהנתכני הידפולקיצנאהש תור

 לע םיכרע לש תובר תורשע הב שיש ירה ,ימואלניב וא

 עצבל ןתינ .םידוהי לעו תודהי לע ,לארשי ץוא

 טעמכ ,השעמלו ,םינוש סיגוסמ סיכותיח הידפולקיצנאב

 שי ןכש ,ייתאצמ אלי - ןכותה לע רפול ןתינ אלו

 הבורמ תויוושיק הירדפולקיצנאב

 רמאמ ןיאש סגהו ,םינוש סיאשונל

 םיאשונ אוצמל ןתינש ירה ,אשונ לכל

 תבחרהל ועייסיש םיבווקו םימוד

 .תיללכה הלכשהה

 ו

 - מי/55ןחו8ח
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 108 סוורוס

 םןז6!6 ז זז|סז

018 )000( 

 85א8ה !(!8ו 6

 ה חוסזוסהת (-וגז|

 הסזוס8ה !<6זרח6| וגס

 החוסזוס8ה 518110705רוז6 ד זז6

 ה וסזוספה \/י/816ז 506

 גהזחפז 08ה וזו

1517880 0806 000 

 ב ו51ז8|ו8 ד זוז

 858ח)ו

 85561 סוגחס <

 189 | לן זו

 תורעה ,תולעפתהה תואירק וככשש רחאל ,התעו

 :תודחא

 אצמתהל השק ךא ,םכחותמו ינואג קשממהש ןוכנ ₪
 וניא 'הסינכה רעש' .הנושארה סעפב תוחפל ,וב

 םע .הנושארל 'סוקמיל עיגמש ימל תוחפל ,ויד רורב
 םירחאה רזעה יעצמאו שופיחה תודוקפ ,תאז
 היעב ןאכ ןיאש ךכ ,הלק תואצמתה םירשפאמ
 .תיתימא

 !תונולח' תנכות תנקתומ סהלש בשחמה לעש הלאל ₪
 תויתוא תגוצתב היעב םיתעל שי ,תירבע הכימת םע

 ןתינ ,לשמל .תומיוסמ

 תפרוצמה הנומתב תוארל

 תילגנאב ןטק עטקב יכ

 תויתוא שולש עתפל וסנכנ

 ,הרק הז ךיא .תירבעב

 תורבע רבדל ולחה םאה

 איה הבושתה !הלאוצנווב

 תויתוא המכ לש דוקהש

 םינמיס ןהילעו תוָיזעול

 טואלמוא ומכ - םינוש

 פורטסופא וא ,תינמרגב

 - תיתפרצב וא תידרפסב

 תירבעה לש דוקב ישגנתמי

 דוקב לוכה :בל ומיש)

 .(וב תכמות טפוסורקימש
 5פח ₪68, זו

 ה ווטסז ה

 ,וו העפות ןחובה ,רוציקב

 אל םגו ,הנושאר הנניא איהו

 דוקיל ורבע: תמאב יתמ - ומצע תא לאוש ,הנורחא

 40000-כ וב ןייצל ולכויש דוק ,תויתואה לש יהובגה

 ז:'תושגנתה' זאללו ,םלועב תופשה לכב סינוש סינמיס

 םש יתאצמ יתעתפהלו יהדוהי רבדמ תוליגמיל יתעגה

 ,ותוא ייתכפהי םיארוקה תבוטל .ךפוהמב םולצתה תא
 הו רמאמ .תוורבע תויתוא רוריבב וב אורקל ןתינו
 .דועו דועו םיאנקל ,םייסיאל יתוא הנפה

 :איה וז הידפולקיצנא יכ רמול הבוח ,תרוקיבה תורמל
 תונפל יושע אוהו ,הלועמ (רזע-רפס וא) ע:-רפס
 .הדובעה רדחב ףאו ,רפסה תיב תיירפסב םיפדמ המכ

 ירפא ,40 .יףיבו םיבשחמיי
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 46 ךומנה ריחמב רתויב םדקתמה לוקה סיט
 .םירקיהו םינשיה לוקה יסיטרכ ןדיע םת !םירחאה לכמ חכש
 !רתויב םדקתמהו שידחה לוקה סיטוכ אוה יסקאלג דנואס
 תויורשפא רתוי ,םילולעפ רתוי ,תויצקנופ רתוי שי יסקאלג דנואסב
 .תרחא היסקאלגמ לוק סיטרכ - יסקאלג דנואס .רתוי ךומנ ריחמב הז לכו

 םיטרדנטס רתויב ךמות
 ספ חסוו-ה יגוס לכבו

 = יער 4
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 03-5370094 .לט א"ת ו8 וגסמה 'חר ,היגולונכט ץיברק .תורחבומה תויונחבו 03-5285859 .לט ,3 רעש רטנס ףוגנזיד ,רטנס הידמב גישהל ןתינ קטצא תיבמ ואדיו יסיטוכ ,םיווטילקת יננוכ ,הידמיטלומ תוכרע ,לוק יסיטוכ
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 לגיפש ןור

 תשר ,םכל עודינ
 ךובמ איה םנרטניאה
 םיבשחמ תותשנר לם
 ןהיניב תורבוחמה
 רונה תא תורצויו
 םלועה קבוח ,רידאה
 .טנרטניא ארקנש
 הניא טנרטניאהו רחאמ
 .רחאמו םימעמ תלחנ

 תותשר לש ךובמ איה טנרטניאה תשר ,םכל עודיכ

 ,רידאה רוכה תא תורצויו ןהיניב תורבוחמה םיבשחמ

 הניא טנרטניאהו רחאמ .טנרטניא ארקנש םלועה קבוח ו

 הרבחל וא שיאל תכייש הניאו רחאמו םיטעמ תלחנ

 תונטק תותשר ןתוא לכ ידי לע תכמתנ אלא ,תמיוסמ

 ויהי רשא םילוקוטורפ ךרעמל ךרוצה רצונ ,רתוי |

 לכל הלק השיג ורשפאי רשאו תותשרה לכ תא םימאות ן

 .תשרה יתורישב צפחה שמתשמ ן

 וקלחנ ,תמאות תרושקתל םילוקוטורפ רוציל תנמ לע
 :תוצובק רפסמל שמתשמה תושרל םידמועה םילכה ן

 - תיביטימירפה תרושקתה תצובק .1 | ,
 ינורטקלאת ראודה

 .הקיפרג לע טעמו טסקט לע הבורב תססובמ וז הצובק

 תנכותש המרופטלפה י9 לע קוריפל תנתינ איה

 .הילא הבתכנ (יוכו קהמ ,סקינוי ,.יט.יפ) תרושקתה

 שופיחה תצובק .2 |

 -רפיהו ,טסקט סע רקיעב תדבוע םילכ לש וז הצובק

 תובר תרושקת תונכותשכ ,הלא םימיב ,סלוא .טסקט
 ידי לע םישופיח ךורעל ןתינ ,תונולח םע תודבוע

 לע לקהל האב וז תיפרג הטיש .ייקילקו ןווכיי הטישה =
 .טסקט תשקהב ךרוצה תא תענומו שמתשמה =

 .* ; : צי . - ס ִ

 כ וס לב 0
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 ו
 וא שיאל תבייש הניאו

 אלא ,תמיוסמ הרבחנ

 םילכל
 ןתוא לב ידי לע תכמתנ
 ,רהי תונטק תותשר
 ךרטטנ ךרוצה רצונ
 ויתי רטנא םילוקוטורפ
 לכ תא  םימאות
 רטאו | תותשרה
 לכל הלק השיג ורונפאי
 ץפהה שמתשמ
 .תשרה יתורישב

 טוישח וא טווינה תצובק .
 רשא ,םייפרג שופיח ילכ ךרעמ אוצמל ןתינ וז הצובקב

 --(תשרל תשרמ ,םוקמל םוקממ ונתוא ריבעהל םילוכי

 .והשלכ שופיח טסקטב ךרוצ אללו רצק ןמזב

 לש םיישארה םילכה לע טוריפל שגינ םרטב

 ושקב םיינורקע םירבד רפסמ ריהבנ הגה ,טנרטניאה

 :תשרל

 - טנרטניא ,א

 25-מ רתוי הליכמה סלוע תקבוח תרושקת תשר
 25,000 לש בצקב הלדג רשאו םישמתשמ ןוילימ

 תותשרמ תבכרומ וז תשר .םסוי ידמ םישדח םישמתשמ

 ,הרבח ומכ) םישמתשמ רפסמ לש לדוג רדסב תונטק
 ....תורשקמה תויקנע תותשרל דעו (יוכו דרשמ
 דומיל תודסומ ,הלשממ תודסומ ,תונוש תורבח

 .תונידמ רפסמ ינפ לע קנע ידיגאתו תוירפס



 טנרטניאה לא רשקה תא םסירצוי םישמתשמה לכ

 :ולאה םיכרדה יתשמ תחאב

 לא תורישי וב םירבוחמ םישמתשמה - רישי רשק .1

 תשרה

 השיג רשפאמה ,תשו יתוריש קפס לא גויח .2

 .סדומ תועצמאב סישמתשמל

 - תשר יתוריש קפסט .ב

 לא תורבחתה יתוריש םירכומה ,הרבח וא ,ןוגרא והז

 .טנרטניאה

 ,םדומ ,ישיא בשחמ שורד ,טנרטניאה לא רבחתהל ידכ

 ,טנרטניאה לא תורשקת תנכותו יהשלכ תרושקת תנכות

 .תשרה יתוריש ןתונ - ללכ ךרדב - קפסמ התואש

 ךרעמ תא םג ןכותב תוללוכ תרושקת תונכות רפסמ

 ןויעהו שופיחה ילכ תאו ינורטקלאה ראודה הא ,טווינה

 .תללכומ תרושקת תכרעמ דחי םסירצוי רשא

 - תבוגוכ .ג

 סיקוקו ,תשרה לע עדימ שפחלו עונל םיליחתמש ינפל

 ךכ ,םירג ובש תיבל תבותכ שיש סשכ .תימצע תבותכל

 רשפא התועצמאב רשא תידוחיי תבותכ סג השורד

 .אל המו הנכות ,תונומת ,עדימ ,םיצבק ,ראוד לבקל

 - ?תרושקת תשרב תבותכ תבכרומ דציכנ

 :ולש תבותכה תא המגודל חקינ הבה

 זסתאפ ₪ 025 .007.0%2%ו

 םש תא ללכ ךרדב גציימ תבותכה לש ןושארה קלחה

 תואה כייחא .יטרפה םשה - ילש הרקמב ,שמתשמה

 זא ,אליממ יל ןיאש) ילש יעצמאה סשה לש הנושארהח

 םש לש תוביתה ישאר איה הנורחאה תואהו ,(א יתרחב

 .יתחפשמ

 אוה תילגנאב רשא 69 למסה אב ,יגוצייה סשה רחאל
 תא הווהמ הז למס .ידי לע ,לצא וא ,ג(-כ םגרותמ
 קפסמ רשא ימוקמה ןוגראל שמתשמה םש ןיב רשקה

 תא למסמ הז םש .טנרטניאל תורבחתהה תוריש תא

 גצייל לוכי אוהו יפוסה שמתשמל לעמ רשא בלשה

 .םינוילנמ ףאו םישמתשמ יפלא

 תרבח לש תוביתה ישאר אוה 485 םשה ,ילש הרקמב

 הנשי הזה סשה רחאל .םסוקוזב| (2ה06וצבְצ 5505

 ,אבה לומיסהמ ימוקמה לומיסה תא הדירפמה הדוקנ

 הרקמב .טנרטניאל תישארה תבותכה ,השעמל ,אוהש

 סוקווגו (2בו06אהע תא למסמ 025ץ%.00 ו ףוריצה ,ילש

 תירחסמ הרבח למסמ הדוקנה ירחא ססתו-הו 5565

 .((000/חו6ז61ה])

 תוצובק לש סינוש םיגוס העבשמ יונב טנרטניאה ךרעמ

 ,הנידמ לכל רחא דוק ןתינ םסלועה יבחרב .ביהראב

 :ןה תוישארה תוצובקה בייהראב םלוא

 .60חו = <:סחו הוז ]

 .608 = טס טס

 .חו] = אם]וזהץ

 .20ש = 6066[

 .וחז = [חז6זרה(108]

 .ח61 = [הז6ח | 6

 .0ז8 = [אסת-קזס[ו|

 .תבותכ לכ ףוסב זז, לומיסה גציימ לארשי תא

 |  םטז[ - השילגה וא ,טוישה ,טווינה

 חוככ םישמשמ רשא סיישארה םילכה םיאב התע

 אוהש יפכ ,5שז[ - השילגה וא ,טוישה ,טווינה

 תנכותב סיבלושמ הלא םילכ .ביהראב ארקנ

 תרוצב ללכ ךרדב היולת םתלעפהו תרושקתה

 .תשרל שמתשמה לש רוביחה

 תויהל לוכי ,םדומ תועצמאב גויח ידי לע ליגר רוביח

 :תוריש יגוס ינשל סיסב

 תלוכי וא ,הקיפרג ילב אלמ טסקט רוביח ,ןושארה

 טוונל תנמ לע ,תונולחב וא ,רבכעב שומיש

 לש עדיב ךרוצ שי .תומוקמ לע גלדלו

 \ ךרעמו ,סקינוי הלעפהה תכרעמ
 הנכותה תא ליעפי תודוקפה

 .המיאתמה

 .קקק וא 5.]ק רוביח אוה ינשה רוביחה

, 
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 | םילגוסמ הלא םירוביח

 .. 42 | סהו הקיפרג ריבעהל
, | 

 3 רוב ח בורו לע םיביבחהמ
 .קקעק וא ינתונ .םישמתשמה
 הלא םירוביח תשרה יתוריש

 שמתשמה תא םיבייחמ

 םילגוסמ ,ןמזב שומישה יב לע
 ריבעהל ,סירקמה | בורבו
 סהו הקיפרג ינשמ דחאב שומישה
 סילוכיה סירוביחה

 םיביבחהמ סע דדומתהל
 בור לע רקי אוה ,הקיפרגה
 רוביחה רשאמ רתוי

 .םישמתשמה יכ סא ,טסקטב ליגרה

 תא סינתונ םהינש

 האירק רמוחו שופיח חוכ ותוא תאו רשק ותוא

 ,תופמ .תונומת תוארל תלוכיב אוה ירקיעה ינושה

 ידי לע ןופלט תוחיש ךורעל ףא בורקבו ,לוק עומשל

 .טנרטניאה

 .תדק (ו|6 דזבה5(טז קזסזססס]) אוה ןושארה ילכה ₪

 ךרד תותשר יתש ןיב םיצבק תרבעהל דעונ הז ילכ

 לכ לע תושורפה תרושקת תותשר לש רידאה ךובמה

 ,דרשמב ,תיבב ךלש קסידה לא םקיתעהלו סלועה

 תודוקפ ידי לע .םיצבקה תא ךירצ התאש ןכיה וא

 ליכמ רשא םיצבק תרש לש סש תתל לוכי התא זום

 ךתושרב םא ,וא ,שקבמ התא ותוא עדימה תא

 סוקמה לע קילקו רבכעב שומיש ,תיפרגה הנכותה

 .רבדה ותוא תא תושעל לוכי םיאתמה

 יואל 1316ה 6 - 2 5

 דס3בְע '5 165
 י 8|0: ''(6 4 ו 0"

 + [10₪56 35565 1 סז+ 6105

 + -טחו'הוגה: "| ו0ח'+ [וגתו6 0]" |

 [-10+ ד רופ 6
 5 5||535603 0 =ה0 5

 רזעיהל דעונ הז ילכ .6021188 אוה ינשה ילכה ₪

 התא םהילא סיבשחמ לש םינותנ ידסמ תוירפסב

 תרש .םיוסמ אשונ לש שופיח ךורעלו רשקתמ

 ,ויצבקב שופיח לש היצפואה תא ןתונ רשא םיצבק

 . ,, רשא םסינותנ יכסמו עדימ לש רישע טירפת קפסמ

 ,ךושמהל ןתינ ,ןכ ומכ .שופיחה תא םילקמ
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 תרש ותוא ךרד ,רחא םוקמב םיוסמ אשונ שופיחב

 .ךרדה תליחתב תרבחתה וילא םיצבק

 וז הדוקפ .7151.אםד תדוקפ אוה ישילשה ילכה

 תא להנלו םיצבק תרשל רבחתהל ונל תרשפאמ

 תורישי םירבחתמ ונאש ךות קוחר טלשב וניניינע

 םע הרושקתב היעב התייה ול :המגודל .רוקמה לא

 ידי לע - יתלוכי ,ידרשמ לש םיצבקה יתרשמ דחא

 ₪ .!קה תרש לא תורישי רבחתהל - (6[ח6| תדוקפ

 ך< אלל יצבוק תא קודבלו רחא בשחממ

 :קפב שומיש ידי לע .שמתשמכ הליחת רבחתהל

  גישהלו רתוי םיריהמ םישופיח ךורעל ןתינ וז

 .ןמז תוחפב

 הז .צעצוא (ועסזח6 \צוש6 א6ט) אוה יעיברה ילכה

 עונמ תא ליעפמה ילכ והז .םלובכמ םסרופמה ילכה

 םא .טסקט רפיה - םלוכמ ריהמה טסקטה שופיח

 ,הזה יככה לש שופיחה חוכ תא ןוחבל וניצר

 שופיחה .ופזפט| הלמה תא רוחבל |,לשמל ,ונלוכי

 תא םיליכמה סלועב םיצבקה יתרש לכ לע השעויי

 ןתינ התע .סכותבש עדימהמ קלחכ ₪5ז98| הלמה

 אשונ הזיא וא ,ךמסמ הזיא ךסמה לע רוחבל

 דו ו ₪
 :ת-\ 1 + זי"

 ד ב

 תא השוע בשחמהו ,ותוא קורסל סינינועמש

 ןפואב (םיצבק תרש) עדימ רוקמ ותואל רוביחה

 שופיח ינותנ קפסמ וניא שמתשמה .יטמוטוא

 םשה .שקובמה אשונה תא קר אלא ,והשלכ סוקמב

 תורשפאה תא סיגדהל אב ,וצץואיא ילכל ןתינש

 רוגא רשא עדימ ליכהל לוכי םיוסמ אשונש



 הז ילנ .םלועב םינוש תומוקמב םיבשחמ ירפסמב

 תביבסב ול ליבקמה ילכהו תונולח תביבסב דבוע

 ..עחא אוה טסקט

 יא ה[5 (לוש6ט הזטג [חוטחהבווסח] אוה ישימחה ילכה ₪

 יפל םיוסמ אשונ שופיח רשפאמ הז ילכ .םססמפ

 ידסמ תקירס ידי לע השענ שופיחה .דוק תלימ

 רתויב לק אוהו ,ליבקמב תותשר רפסמ לש םסינותנ

 תנכות ידי לע השענ טנרטניאל רוביחה םא שומישל

 אוה רשקה סא .5110 קם תונולחל תרושקת

 הליחת היהי שמתשמה ,טסקט רוביח תועצמאב

 כייחאו 76]ת6( ידי לע תרשה לא רבחתהל בייח

 .1.ספוח: יאפ5ּ ידי לע רבחתהל

 טנרטניאה ילכ לכמ ירלופופ רתויהו רכומ רתויה ילכה

 ראודה ,תרושקתה תשר לכ תא ליחתה רשא ילכה וה

 ,עדימ תריבצ רובע אל אוה הז ילכו רחאמ .ינורטקלאהו

 ןיב תרושקת ילכ רתוי אלא ,והשלכ עדימ שופיח וא

 .אבה ןויליגב וילע רובידה תא ביחרא ,םישמתשמ

 ןדרויג לקיימש העידיהו ,עגר ידמ הלדג טנרטניאה תשר

 תושדחה יכסמ לע הליחת העיפוה לסרודכ קחשל רזוח

 .ןא.ןא.יס לש תושדחה תרודהמש ינפל טנרטניאה לש

 עקשומה מאמה .צוקסה לע תויוכזה תא לבקל הלכי

 ,עדימה םלוע ראש םע תורשקתהב שמתשמה ידי לע

 ונלוכ וב סי אוביש יעבט הז הארנש דע ,יספא הכ אוה

 יולת - עורג יכהו ,סשונ ,יחה דרפנ י*תלב קלח היהנ

 ומע רשאו םילגרומ ונא וילא יבשחמה עדימה ךרעמב

 הארמ בייהראב הכרעה .םיקסע השענ ותועצמאבו

 .\ ן סישכתשמ ידי לע תורוחס ונמזוי םייפלא תנשבש

 רשאמ רתוי טנרטניאה ךרד םייטרפ

 סא :עגרל ךכ לע ובשח !תואחמה הנמשרית

 הזש ירה ,בשחמה ךרד ושעיי תונמזה רתוי

 .שופיחב סיעיקשמ ונא ותוא בר ןמז ונל ךוסחי

 :רה ,םירבד שפחלו תאצל לכונ אל םא ,ינש דצמ

 תרושקתב רתוי םייולת היהנו תיבב רתוי ראשינש

 רבכ .תישיא-ןיבבה תרושקתב רשאמ תינורטקלאה

 תא ריכנ אל וב סוי אוביש םישדוח רפסמ ינפל יתבתכ

 ךרוצ היהי אלש םושמ יסיפ ןפואב החפשמה יבורק

 מ א שש / 1 -> תב : ור רו ו ד יו

 ריקה יכסמ לע ,ןופלטב סתוארל היהי ןתינ !עוסנל
 יעבטה סלוק תא עומשל לכונו ,יעבט לדוגב םייקנעה

 !אל ,דיחפמ ...יתימא ןמזב

 ינוצרב ,םויס תארקלו ,עומשל לע םירבדמ רבכ סא

 יס116ַ6ס תרצות המכח תרושקת תנכות לע בותכל

 הצר וז הנכות .ןפיו בייהרא ,לארשיב םיזכרמ הל רשא

 לע תוילוק ןופלט תוחיש ךורעל תרשפאמו תונולח תחת

 ינחבמב אצמנ ןיידע רופיסה .טנרטניאב שומיש ידי

 ןנאש תונעוט תויאקירמאה ןופלטה תורבח ךא ,יוסינ

 הנכותב סישמתשמש תורמל ,שושחל הממ ןהל

 לע שדוחב םירלוד יפלא לש ןוכסיח לע םיחוודמ

 וז הנכות ריכזהל יתטלחה .תוימואלניב ןופלט תוחיש

 לש תובלשהב ןודא אבה רמאמבש םושמ ,רמאמה ףוסב

 לע ינורטקלא ראוד

 ילכ הנשי דציכו ,ונייח

 תא הזה תרושקתה

 יבגל ונתסיפת

 תיסיפ  תורשקתה

 תרסחו תימניד הרכחב

 .סויכ ונל שיש חונמ

 העידיה

 ןדרו'ג לקיימש
 קחשל רזוח

 ,לסרודכ

 | הליחת העיפוה
 יבסמ לע

 לש תושדחה
 טנרטנ*אה
 תרודהמש נפל
 לש תושדחה
 .ןא.ןא.?ס

 תא לבקל הלבי
 לע תוכזה |
 .פוקסה

 ינא .וז םעפל ןאכ דע

 וז תונמדזה לצנל חמש

 הלא לכל תודוהלו

 ראודב יילא םיבתוכש

 ראודב ןכו ינורטקלאה

 לע יתבותכ .ליגרה

 טנרטניאה

 זסתאפ 0028.625ץ5.00₪)

 ,בייהראב םכלש

 לגיפש ןור

 ןח" אש יש .1 [3 / א כ לש | [ | 1 ה " ה , / | הצ
 | | | צצו [ ] | ו ו \ 5 תה גו צה |וו

 / ₪ | / ./ ו ! וו ו ₪ / וו. \ וו. ,

 לע םתוחה

 יונמ
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 ןליא-רב ריאמ ר''ר

 רשפא םיימוי לכב טעמכ ,ןורחאה ןמזב

 תונותעב טנרטניאה לע תובתכ תוארל

 .(םיילגנאה םינועובשבו) תימויה

 קזח ךכ לכ םישנאה תא יספת  טנרטניאה

 ,הירטסיה לש םידממל העיגמ ותעפשהש

 .קדצ לש הלטובמ אל הדימבו

 הז המ
 - ?טנרטניא

 יארוק .דיגהל רתוימ רבכ

 ויה 'ףיכו םיבשחמי

 אל הז אשונל םיפושח

 לע ןהו ולא תורוש בתוכ ידי לע ןה טעמ

 .לגיפש ןור רייד ידי

 לכ םא' איה טנרטניאה :ץרמנ רוציקב

 ךלש גשחמה תא תרבחמה 'תותשרה

 .םלועב סיבשחמ יפלא תואמ םע

 הייפואבש רוכזל יאדכ

 הרמוח איה טנרטניאה

 ,רמולכ .הנכות אלו
 םילבכ לש תשרב רבודמ

 (ןי*וול *רוביח ףאו)
 רודכ לכ תא הפיקמה

 ףא העיגמו ,+ראה

 איהש תשר ,תויללחל

 רפסמ ןיב יסיפ רוביח

 .םיבשחמ לש עודי יתלב

 אוהו ,ןיינעב ינשה בלשה

 הרמוח :בושח תוחפ אל

 הנכות הכירצ וזכ

 .המיאתמ

 תונכות וחתופ םינשה ךשמב ,ןכאו

 ולכות) טנרטניאה ישומישל תונוש

 סיקסועה םירפסה לכב םהילע אורקל

 .(טנרטניאב

 ב"הראב החתופ הנשמ הלעמל תצק ינפל

 'ףיכו םיבשחמי האר) 105816 תנכות

 קשממ'ב סכסל ןתינ הרקיע תאש ,(5

 .יטנרטניאה יבאשמב שומישל יפרג

 ,'תונולחיל יסודימ רבעמל המודב ,רמולכ

 טנרטניאב שומישה תנכות הרבע ךכ

 :יפרג בצמכ ,דבלב ילאוטסקט בצממ

 .תונומת םע טסקט

77 
 סלוע תא הרעסב השבכ השדחה הנכותה

 ושדקוהש םירפסבש הרק ךכו ,טנטרניאה

 ,(סוקופ תאצוהבש הז ןוגכ) וז תשרל

 ילגנאה רפסב .ןיידע תרכזומ הניא איה

 קלחש הרדסהמ) 'סימטמוטמל יטנרטניאי

 ,1994 תנשמ (תירבעל םגרות הירפסמ

 ןבומכ ךא ,/1053ו6-ל תוסחייתה שי רבכ

 הישודיח רחא בוקעל תורשפא ןיאש

 .טנרטניאה לש םיימוימויה

 םוי לכב :בצמה ןכא והז

 םישדח 'םירתא' םיעיפומ

 עדימ ירגאמ ,תשרה לע

 .אל המו ,תונכות ,םישדח

 יילבולג רפכ' השענ םלועה

 ואלו ,טנטניאה תועצמאב

 .היזיוולטה ללגב אקווד

 לעו ,בוט יכ ואר /1058ו6 לש היחתפמ

 לע ,ולעפ ובש ימדקאה דסומהמ ושרפ ןכ

 .ישפוחה קושב ףסכ חיוורהל תנמ

 הסנכנ 105316 תנכותש התייה האצותה

 ,הנושארה הסרגה זאמו יףרוח-תמדרתיל

 רופיש םוש השענ אל ,העוט ינניא םא

 ובוע הלש םיחמומה ,טושפ .הנכותב

 ,הפי תלעופ ןיידע הנכותה .תוחנאל התוא

 .ן16050806 :הריעצה התוחא ומכ אל ךא

 :ריכהל אנ
6 > 
 105816 תא וחתיפש ה'רבחה ,ןכבו

 היתולעמ לכ לע הנכותה תא וריכהו

 אולה ,השדח הנכות ובתכ ,היתוערגמו

 :םפוח םוגותב) [504\46ק6-ה איה

 יטכב תמייק רבכ איהו ,(תשרה הארמ

 ו ק(--ל ,(חוא יבשחמל :תואסרג המכו

 .שוטניקמלו 'תונולחי

 618 התייה יתרכהש הנושארה הסרגה

 ךכ רחאו ,0.96 העיפוה ךכ רחא ,9

 .(1.1 הסרגה תצפהב ולחה רבכ) 0

 ,1.0 הסרגמ תרכומ 'תונולח'ה תסרג

 סשב תרושקת תנכות הכירצמ איהו

 .14400 םדומ סג ומכ ,[ץטשוחגסס%א

 ,5ת4ז6ש/בהז6 תניחבב ןה ולא תונכות

 סיימדקא םיכרצל ןהב שמתשהל רתומו

 .דבלב

 ןיידעש) תירחסמ הנכות תאצוי ליבקמב

 יקפסל םירשוקמה הלאו ,(היתיאר אל

 שורדל סהל יאדכ ,םיירחסמ טנרטניא

 תואלפנה לכ ןכש ,סויה דוע הנכותה תצ

 -הצקי קר סה 1105816-ה לע ורפוסש

 .ז6150806-ל סחיב 'ןוחרקה

 1995 לירפא 90 "ףיכו םיבשחמ" = ---



 56806(%6-ה תועצמאב

 יבחרב טטושל ןתינ

 תועצמאב טנטרטניאה

 .רבכעה רותפכ לע השקה

 לקו טושפ ךכ-לכ לוכה

 .ןימאהל שממ השקש

 יצבוק וא 61 יצבוק סתשפיוי

 - םכנוימדב ולעתש רמוח לכ וו

 .םש אצמנ עכו

 םירשוקמ םתא הנכותה תועצהאב

 טנרטניאה יבג לע שופיח תכרעומל

 עיגהל ולכותו ,(תוכרעמ המכל ,השיגו

 .םלועב םוקמ לכל

 לש םיקטיד ,לשמל ,םתרכה םסא

 שוכרל התעמ ךרוצ ןיאש ירה ,4%

 עיגהל אוה ךירצש המ לכ .קטיי!ה תא

 ינחרב סש-יא ,םהלש

 םיעדוי דימת אלש - 5ץפ0ז3ק8ה606-0ו

 - ולש יפארגואיגה םסוקימה ןכיה וליפא

 סתאש בוק הויא רגאמה ןמ דירוהלו

 וב םיניינועמ

1 

 'ררתנו'כ

 ('םירבי'רד') םינקתה םתשפיח

 תעדל סתיצר םתס ילוא וא !םהשלכ

 סלועה תונידמ לכ לע (14-ה לש םיטרפ

 - רבכעה לע 'תוקלקה' המכ תועצמאב -

 הוש הממ לק רתוי הברה .סש םתאו

 .הארנ

 תא  רומשל ולנות | ,ןבומכ
 הנכותה רשאכ ,רמולכ ,טססא מהזא- ה

 עצבל וכרטצת אל ,האבה סעפב הלעת

 ,שקובמה רגאמל ועיגת אלא ,שופיח

 .םש םתא ,!'פוהיו ,רבכעה לע הציחל

 רופיסב אוה הנכותל שיש רחא ןורתי

 תורשקתהה תורוצ לנל דיחא קשממ

 .דועו ס0קתמת זץ :םירגאמה לא

 ריכהל ךירצש תודוקפה רפסמ ,רמולכ

 לע ,ןבומכ ,לקמש המ ,רתוי ןטק השענ

 .שמתשמה

 אוה סא ,שקובמה יבוקל םתעגה רשאכ

 ,סכינפב עיפוי אוה - הקיפרג וא טסקט

 חלשיי בוקה ,יראניב בוק אוה םאו

 .בשחמל םכילא

 הנכותה - תודוקפ ריכהל ךירצ אל

 לוקוטורפה תא  תעדוי רבכ

 .םיאתמה

 'תונולחיה תכרעמל ומכ ,[צ61503006-ל

 .'ןויש: עצבל תורשפא שי ,ללכב

 סעפ לכבש הנכותל יעידוהל' ,רמולכ

 איה ,א גוסמ \בוקב לפטל הכירצ איהש

 .רדגומ גוסמ 66ווסז סע ותוא חתפת

 תנרקהו לוק יצבוק תעימש :האצותה

 סכתשקב יפ לע םיעיגמה היצמינא יטרס

 .בחרה סלועהמ

 ר\\\* \\\\\
 םישדוח המכ ינפל :ןטק דחא טרפ דועו

 תנחת יבג לע הנכותה תא ליעפהל יתלוכי

 שמתשמל רקי תצק קסע ,דבלב הדובע

 הנכותה תא ליעפהל ןתינ םויה .הצקה

 טעמלו ,ישיאה בשחמהמ ונייה ,תיבהמ

 סע תוריהז) ןופלט תוחיש לש תויולע

 יוצמה סלועה לכל סיעיגמ םתא (!קזב

 ,ועמשמכ וטושפ .תועבצאה הצקב רבכ

 דדיה - ךוניח
 !תינונס'ל

 יבג לע דומילה תויורשפא
 .תו'פוסנ"א ןה תשרה
 איה תשרה ךותל הסינכ
 תב הייופסל הסינכ ומכ
 :םירפס לש ינוימד רפסמ
 םייחה לכ הב תולבל ןתינ
 וליפא ריכהל אל ןיידעו
 .הנממ ןטק קלח

 ,תונומתה ןיבל טסקטה ןיב תוירושיקה

 ףאש הנוכת איה ,היצמינאהו תולוקה

 תיטקדיד הניחבמו ,עיצהל לוכי אל רפס

 לע בשחמל עירכמ ןורתי ךכב שי הרוהט

 .רפסה ינפ

 יבג לע םייעדמ תע יבתכ םייוצמ סויכ

 רשא ,םיימלועה עדימה ירגאמלו ,תשרה

 \\\ ל
 םג ופרטצה ,תילגנא םיבותכ ,עודיכ

 תותיכב דימלתה .תיובעב םסיוגאמ

 ,ילגנאה רמוחב רזעיהל לוכי תוהובנו

 ףאו ,םיריעצ רתויה םיזימלתל ךא

 לע הפ לכב ץילמהל ןתינ ,םירגובמל

 ,דומילל רזע ילכב 'תינונס' תכרעמ

 .הארוהלו ךוניחל

 חינמ ינא

 םכמ קלחש

 רשוקמ

 ךא ,יתינונסיל

 יל רורב

 ,ןכבו .רבודמ המב עדוי אל בורהש

 הטיסרבינואב המקוה 'תינונס  תכרעמ

 לע תיכוניח תכרעמל רזע-ילככ תירבעה

 .רפסה יתבל דעוימה ילכ ,תשרה יבג

 ריכמש ימכ ימצע תא גיצהל לוכי יניא

 יתיארש הממ ךא ,קמועל 'תינונס' תא

 בושחמה זכרמ .סרפ סהל עיגמ - הכ דע

 קר אל דקוש תירבעה הטיסרבינואה לש

 הנגב והשימש ינורטקלא רגאמ לכ

 רפסמו ,וכותל סנכיהל ונל רשפאו

 ,םוי ידימ לדגו ךלוה הלא סירגאמ

 רגאממ בואשל ונתלוכי תא לידגמ
 .הזה ינוימדה םינותנה

 ישונאה ןימה לגרתה םינש יפלא ךשמב

 יבג לע בותכה טסקט :רפס ךותמ דומלל
 ומכ ,לשמל ,רמיח-תוחול לע וא) ריינ

 לגרתהל ךרטצנ התע .(הקיתעה רמושב

 ןיאו ,הז יוניש ךא .בשחמ ךותמ דומלל

 .הבוטל אלא וניא ,ךכב קפס יל

 אלא ,םיינוכית רפט יתב סע וירשק לע

 םיכלוהה תירבעב עדימ ירגאמ הנוב
 .םוי ידימ םינבנו



 טטושל ולכות 'תינונסי טקיורפ תרגסמב

 לע הקלחה - 51181: :ילגנאה חונימב וא)

 ןייעל ןתינ .םירגאמה יבחרב (םילגה ינפ

 ,יצראו עבטיב ,יואלילגי תעה-בתכב

 הלא םירגאמ .דועו יהרדתקיב ,יעדמיב

 תוארל ןתינ םוי לכו ,םינבנו םיכלוה

 רקיע סייתניבש ןוכנ .שדח והשמ םש

 ירה ךכ ךא ,םיטסקט לע ססובמ רגאמה

 ,תאז םע .דומילה ירפס סיארנ אליממ

 ,תונומת תובלושמ םירמאמהמ קלחב

 ןוממ יבאשמ לש ןיינע אוה לוכהו

 רגאמ ביחרהל תנמ לע ,שונא יבאשמו

 .הז לודג

 היגולוקאלו עדמל ילאר
 ואלילג

 .קינומלו ןמורל בל ברקמ הדות *

 דואמ הנהחנש ימכו ,דצהמ שמתשמ רותב

 תרוקיב ,רקבל הצור יתי*ה ,הז רגאממ

 סהש ימלשוריה תווצב רכינ ןכש ,הנוב

 .םיינשדחו סייתריצי

 ןכתיי .ירבעה טנופל סחיב ,תישאר

 שומיש לש תוארה תדוקנ תניחבמש

 ירבע) שדחה טנופה ,יתונולח' תנכותב

 שודיח וניה ,(יסודיב ומכ ,דחיב ילגנאו

 ...בוציעה יוא ,בוציעה ,תאז םע .ךרובמ

 רפרגוטנופ תנבכותש רמאנ ,רמאנ המ

 אורקל לכות הילע)

 ₪₪ לש אבה ןוילגב

 (יףיכו םיבשחמי'

 .רתויל תלגוסמ

 בוביע ,ללכב

 איה סיטנופ

 םינמזומ וז תונמדזהבו ,תונמא

 :תרבוחב ןייעל םיצורחה םיחתפמה

 ךוניחה דרשמ ,ייסלועל איה תואיי

 .איימשת םילשורי ,תוברתהו

 אוהו ,יתוהמ רתוי תצק ינשה ךיינעה

 סירגאמ לש ירושיקה טביהל רושק

 סידבוע רבכש ןכתייו ,הצור יתייה .הלא

 עצבל לכוי רגאמל סנכנהש ,ךכ לע

 המודב ,חתפמ תולימ יפ לע שופיח

 היירפסב שופיחל

 סינותנ רגאמב וא

 .והשלכ ינורטקלא

 שופיח-תנכות

 היוצמ הו גוסמ

 תע יבתכ המכב

 ,ליוחב סייעדמ

 יטרואית ןפואבו

 התע ןתינ אל

 המיאתהל אלא

 .תירבעב שופיחל

 ןבומכ

 אל םירגאמה ךותב תפסונ תוירושיקש

 הבוח הרקמ לכב ךא ,הקיזמ התייה

 ךורכה לכב הליבומ םילשורי יכ ,תודוהל

 .תירבעב םירגאמ תיינבב

 תרשבמה תינונס ,:תינונסיל דובכה לכ

 סיינורטקלאה םימוסרפה ביבא אוב תא

 .תירבעב

 תודהי

 תודהיב םיינורטקלא םירגאמ ויה הכ דע

 וא וז הטיסרבינוא לש ימינפ ןיינע

 ויה אל הלא םורגאמ ,הרקמ לכב .תרחא

 .ףצוחהמ והשימל םינומז וא םירשוקמ

 ןתזינ התעו ,הפלח וז הפוקת ,םלואו

 עדימה ירגאמ לכ ןיב תוירושיק עצבל

 ולחה רבכו ,םימייק םילכה .תודהיב

 .םירקוחה ךכב

 בוש הייוצמ ךכל תקהבומה המגודה

 ולעפמב ,םיבשחמה ּוכרמב ,םילשוריב

 לש יםילעביה וניה רניו .רניו בוד לש

 הצווש ימ ,רמולכ ,תודהיב 'המישרי

 תודהי יניינעב היצמרופניא לבקל

 סיטנופו ,בגא ,םינווגמ סיאשונב)

 'תמשרה' עצבמ ,(הו ללכב םיירבע

 אוה ךליאו ןאכמו ,!המישריל תשרב

 סיאשונב ינורטקלא ראוד לבקמה ייונמי

 .םיידוהי

 םילשוריב תוארל ןתינ ,ךכל ףסונב

 רבוחמ בשחמהשכ ,תיבהמ ,רמולכ)

 ה1:ק://  :תבותכל | ,םילשוריל

 לש ןטק רגאמ ,(אשש תש 1

0 
/ 
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 אותה

 םיאשונב םיליעפה לכ לש תובותכ

 סתיצרש חוננ .תשרה יבג לע סיידוהי

 אלו בייהראב האושה ןואיזומל עיגהל

 סירשקתמ :תאז תושעל דציכ סתעדי

 אצמיי םיטירפתה ןיבו ליעלש תבותכל

 ודו[, תפשב בותכ) יךמסמיה ףוסב

 ונממש ,(תרחא תונמדזהב רבסות רשא

 עדימה ירגאמ לכל תורשקתה עצבל ןתינ

 .םויכ םיידוהיה

 ךמסמב .האילפ ידכ דע טושפ ןיינעה

 לכב ומכ שופיח עצבל ןתינ ומצע

 לע רמוח םתשפיחש חינ) .ןמסמ

 רחאל ,(11ס|ססבטפו :תילגנאב) האושה

 עבצב תנמוסמ איתו ,וז הלמ סתאצמש

 הלק השקהבו ,הילע םישיקמ ,לוחכ

 םיבר םינותנ לבקל ןוטגנישוול םתרבע

 .רומאה אשונב

 קודבל יילע יכ ,הזב םייסמ ינא .והז זא

 םיימויב הז אשונב שדחתה המ

 רורבש ,יסח' ךכ לכ אשונה .םינורחאה

 וסנתתש רחאל .יתצמחה והשמ יב יל

 המל בטיה וניבת ,וז היווחב סתא סג

 .יתנווכ

 ן

1 
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 מ
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 ו
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 לקטפ תונכית תפשנ |
 רנבמסא הנוכמ תפונ ₪
 6 וברוט תוננית תפטנ 4

 םימוטנייו (ש/ווצפפס((5)" תונולח" תנכות

 ₪ 6 ]0 + הקיטמתמל תמדקתמ הנכות אוגד| 48-ב םנומוננ

 ₪65 בצטנחמ עויסב עדמ יעוטנננטנ

 הידמיטלומב הריציל הנדס

 ווצדשחאםד -ה םכוע

 הקינורטקלאו וידר

5 
 הקינכמ יקחשמ בולישב חויגולוננט ₪
 קי

₪ 

 המוערהו םימרי :

 ₪1-באכה חטיסרבינוזא
 8 ויכ|ג:.ו זויר

 'רו. ו רי | ג .ון" וההו יויו 3 וו"וה ₪-

 יגולונכטה זכרזה

 :תואנדסה תנוצכתמ

 ,צ"הנפל תועשנב םימי 10 ךשטמב

 .ץיקה תפוקתב

 רוז
 6407094 :סקפ 03-6407270 ,03-6425131-2 :לט 69975 ביבא תמר ,30 ןונבל םייח 'חר םיאסדנהל ס"היב ,יגולוננטה זכי"

 ןולח הנבמ

 הכירע הקיחמ הביתכ ןולח תחיתפ

 הרבעה הריוג

 לופכש ןולח תריגס | |

 ןולח לדוג יוניש |
 (םסיטנופ) םינפוג תויתוא תלדגה

 ןולח רועזימ

 ןולה תרירג
 זוכרימ סירוטלובט

 השגדה

 הספדה

 סירויצ צוביש

 ב כ 0 לש ל 0%
 יפוס ןיא םייח ךרוא החיטבמה

 70% 6וססוהפ 1
 !תזמ תוחפ אלו
 תודסומלו תושרומ תויוחל הצפה

 רפס 'תב\ תווסומל סידחוימ םיריחמ

 02-259209 :סקפ 02-207808 :'מ 5.0.7. : םינופנ

- 2 
 ימצע דומילל תרבוח

 04-9947780 :סקפ ,04-9947780 :לט ,20187 בגשמ .נ.ד ביבא הפצמ

| 

| 

 הנושארל

 ; לארשיב

, . -= 

 ()%₪ - 2 ו ףיכו םיבשחמב עצבמ יריחמב סיטקסיד גישהל ןתינ



 םיצבק רוציל תרשפאמ לקספ תפוז
 רומשלנ לוכי ץבוק לכ .גוס לכמ |

 ותואש ,דבלנב דחא גוסמ םינותנ |

 .קץבוקה נע ונזרדנה רשאב ונרדנה

 :תואמגוד רפסמ ירה |

 וחו₪16=1116 0[ וחז686ז: וח1696ז ליכמה ץבוק לש הרדגה

 1116=768116 0[ 631; ז6ב] ליכמה בוק לש הרדגה

 ז6[7600=60 המושר תרדגה

6: - 0-05 2-8 

 צפו [1161:וח116[1; 1ח116(1 גוסמ ץבוק לע הרהצה

 162:763] 116; 681116 גוסמ בוק לע הרהצה

 ז601116:116 0[ 60; 65 המושרה גוסמ בוק לע תרהצה |

 455וקח הרודצורפה

 הפופ ((<בוק הנתשמ סש ,יתימא אבוק םש) :שומיש

 סע תינכתבש ץבוקה הנתשמ תא תרשקמ וז הרודצורפ

 ,המגודל ,םא .קסידה לע יתימא בוק סש

 060.08[ סשב ףבוקב שמתשהל סיצור

 תא בותכל שי ,וחו6פסז גוסמ םינתשמ ןוסחאל

 תורהצהה) 355ו8ח(11161 ,'66תו0.0ג0); הדוקפה

 .(הלעמל |

 וסיששו(6 הרודצורפה

 ת6ושתו6 (\(בוק הנתשמ סש) :שומיש
 ז6ושתו6 (11161); :המגוד | |

 .יסיפ ןפואב שדח בוק תחתופ וז הרודצורפ [ =
 .קחמיי אוה ,םייק בוקה םא || | !

\ 

\ 
 6566 הרודצורפה

 1656 (<בוק הנתשמ סש) :שומיש

 16566 (₪161); :המגוד

 הביתכלו האירקל םייק <אבוק תחתופ וז הרודצורפ

 אצבוקה סא .ץבוקה תליחתב ארוקה שארה תא הביצמו

 ותוא חתפתו ותוא רוגסת הרודצורפה ,חותפ רבכ
 .שדחמ

 66% הרודצורפה

 566% (צבוק הנתשמ סש ,םוקמ) :שומיש

 566% (6161 ,12); :המגוד

. + 9 
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 - 4995 לירפא , 40 "ףיכ\ םיבשחע
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 1 ו . :
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 - 0 4 א" 7 7
 ג 0

 וע 409% כ
 4 .% יו. 4 , . יורש " . + 4

 אר:2ה שארה לש םוקמה תא הזיזמ וז הרודצורפ

 ןונארה רביאה לש ורפסמ .ונייצ ורפסמ תאש רביאל

 וג מגודב .האלה ןכו 1 אוה ינשה רביאה לש ,0 אוה

 | |-ה רביאה לש םוקמל ארוקה שארה תא םסיזיזמ

 60[ היצקנופה

 סס((צבוק הנתשמ סש):שומיש

 601 (1161); :המגוד

 וזא6 ךרע הריזחמה תינאילוב היצקנופ איה וז היצקנופ

 איה תרחא) ץבוקה ףוסב אצמנ ארוקה שארה םא

 .([8:6 הריזחמ

 16526 היצקנופה

 165126 (ףבוק הנתשמ סש):שומיש

 ןטוצט ([1161); :המגוד

 וא) תומושרה רפסמ תא הריזחמ וו היצקנופ

 .צבוקב תומייקה (סינתשמה

 םיצבקל הביתכו האירק
 ידי לע םישענ םיבבקל הביתכהו האירקה

 רשאכ ,שש16-ו 686 תוליגרה תורודצורפה

 הנתשמ םש אוה ןהלש ןושארה רטמרפה

 .צבוק

 :תואמגוד

 \/ז1161,30[(6(1),

 ז0161,5(680): וחז6פסז גוסמ הנתשמ אוהב ,

 זו 5)

 61056 הרודצורפה

 01056 (₪161) ; :המגוד 6106 (אבוק הנתשמ םש) :שומיש

 לכ רוגסל ךירצ .ץבוקה הנתשמ תא תרגוס וז הרודצורפ

 .וב שומישה רחאל בוק

 יסיסב ןפואב םילפטמ דציכ םתדמלש רחאל ,התע

 לוהינ תויננתב תאו סימשיימ ךיא הארנ ,םיצבקב

 .םינותנ



 - | ןמ תשקבמ סק6ח1115 הרודצורפה :4-1 תורוש ₪

 ו 16 0 00 ) הנתשמ תא תרשקמ דימו ,ץבוק לש סש שמתשמה

 סו ידי לע יסיפה אבוקה םש םע לקספ לש \בוקה

 שוות ז 0 איה כ"חא .(2 הרוש) גפפופח הרודבורפב שומיש

 טסקוה םא .םייק ףבוקה סא שמתשמה תא תלאוש
 16( ןצגתו6: ');1680!ח(תבהה6): | 2

 רז6(' 86: ') ;ז680]ח(886) |
 אורו1.2'(6. םטתוטטז: ');10(168018) ;

 לע צבוקה תא תחתופ תינכתה ,ןכש רמוא שמתשמה

 תחתופ תינכתה ,אל םאו ,:656[ הרודצורפה ידי

 0: 66 הרודצורפב שומיש ידי לע שדח בוק

 8 -  לטרפ תא תארוק 360/16 הרודצורפה :9-5 תורוש ₪
 0 ל ראפ ףוס לא התוא הפיסומו.שמתשמה ןמ המושרה
 ושווה ז 0 = ₪ .ףבוקה

 טסקוח

 ה 161ח('1צהחו6: ',חהחוט) 1 וו יס
 \ר6]ח('/\ 86: ',426)

 \תו6]ח('1.0. תחוס6ז: ,16)
 בלושמ שומיש ידי לע בוקה ףוס לא ונעגה
 הביתכה .₪165:26 היצקנופבו 566% הרודצורכב

 -- .ואז16 הרודצורפה +1: לע ףוסב תעצבתמ =
 קזסס6סטז6 8001ז6חה,

 וגז שש ןמ תשקבמ 698168 הרודצורפה :|8-10 תורוש ₪
 ו: הרוש) המושדה לש ירודיטה הרפשמ תא שמתשמה |

 טסָפוה 2  \(בוקב תמייק המושרה סאה תקדוב איה כ"'חא .(11 ן
 ה 2 - ארוקה שארה תא הריבעמ איה ,ןכ סאו (12 הרוש)
 תו המושרה תא תארוק ,(14 הרוש) קיאנומה םוקממה
 11(566% ,1((1165126)): 45 ךסמה לע המושרה-תודש תא הסיפדמו [15 הרוטו

 וא תו1[(6 ,ז) | 6 הרויט)
6 

 קוס וסת /2[ איש

 ו .1 אלו :-1 אוה 566%-ל רטמרכה
 ןתסס |

 טסקוה

 6561011, | לוכ סדוק הביצמ קחחוגו] הרודצורפה :29-24 תורוש ₪
 0 תו 1 160016: ) ;ז6801ת(1) לכ תא תארוק ,צ<בוקה תליחתב ארוקה שארה תא

 ה ףוסל העיגמ איהש דע ,ןתוא הסיפדמו תומושרה
 טפשוח

 11,1-1(556%): בו
 6301011 ,ז) : |

 קחתשס (ז) 1 ואיש

 6 המושרה ירחא אצמנ שארה ,האירקה רחאל
 0 ואת16]ה("1 15 166010 0063ח"[ 6א150') ; .רותב האבה המושרה ינפל ,רמולנ ,הארקנש

 ו .566% הרודצורפב שמתשהל ךרוצ ןיא ,ןכל 6 |

 ו
 ט6שוח | וסנ ,םיצבקב םישמתשמ ךיא סתדמלש רחאל ,תעכ
 11(15561) רפס לע ,לשמל ,םתרציש תורחא תוינכת לע תאז םשייל

 יא גוש תסו ס11(01) 0 ו .תמדוקה הבתכב סתרציש בשחוממה סינופלטה
 ו / .האבה הבתכב תוארתהלו החלצהב =

 1(1630 1 ,ז) ; | . /

 ור ו זסקזפהו 111606תו0(חק טז ,סטזקוטז)

 ו ב ב 565 1. '

 66 0 כס 0-0

 ו 7 תת: 301; 0
 ו טמוג] ]ג ח [1 הפס
 טסקוה 7 0:5

 כ 0855 ו 0 יי
 : יז. , . 1601116 01

 יא חז6]ת(/1גוה /16ח'); ו פז 1 6[:

 ישתוט1ח('1. (ק6ח ₪16), כ קכת0660016 קת |6
 יאנוס]ת('2, ץסוא גוטחו') '4':כחה1]]; הז 1116ההתו6 ,6א 150:5זה

 יח(6]ת('3. 030 6: טסקוה

 /תו6]ת('4. חת[ 311'); טתו1| סתב'5': (1) | יאובוט( םהוסו 116 חגתוט:');ז6ה01ח( 1116 תההמ)

 ועחו6]ת('5. 6410 64: | (2) | פוקה ((1,10חהההס)
 ות !6('בהו6ז ץסונז 600106: ') טסקות (3) = ישווש('כס65 (!ו6 ₪16 6156? ');ז6801ח(6א130);
 | סן (4) 1[ סאופ!='ץסצ' [חסה 1[7656) 6156 זסוש ה (11(6)-
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 תרהותר תש ; /

;(01056)/1 

)5( 
)6( 
)7( 
)8( 
'9( 

 (ג0)
 (1ג)
(12) 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

| )18( 

)19( 
)20( 
)21( 
)22( 
)23( 
)24( 



 ,וזכ תורשפא שי םא)]-

 יקסב/זר'ז איג

 סידע הןנוזה הכי דךע

 סוחתב תוכר תויוחתפתהל

 .תיבשחמ-ןיבה תרושקתה

 תישענו תכלוה תרושקתה

 המע ,רתויו רתוי הריהמ

 םסילוקוטורפ םיתתופמ

 .רתוי סימכחותמו סישדח

 סויכ לבוקמה טרדנטסה

 ךמותה 14.4א אווה

 ,םנמא .?.32085 לוקוטרפב

 םיריהמ םימדומ רבכ ורצוי

 |6.8% ,19.2א :ןוגכ רתוי

 םניא םה ךא ו

 סהש סושמ ,כייכ םילבוקמ

 אלש םילוקוטורפב סיכמות

 סהל ןיאו טרדנטסל וכפה

 טקשז-ל טעמכ תורשפא

 סיבר .(דואמ רקי ריחמה

 עגרכ עיקשהל סיששוח

 -יאל ששחמ ,28.8א סדומב

 סימדומב הוקש ומכ קוידב ,דיתעב תומיאת

 .ץ.ושזפ0-ו 5ו-ב סיכמותה

 ! ךכ הו תמאב סאה

 קוסעת וז הבתכ

 :הלא םיאשונב

 הנושב לעופ אוה דציכו ,28.8%א םסדומ והמ

 !וימדוקמ

 .םהיניב םילדבההו 28.8% םימדומ יגוס

 .ןהל תונורתפהו תוירשפאה תויעבה

 ?28.3א סדומב עיקשהל יאדכ םאה

 דציפו 28.8% םדומ והמ

 ?לעופ אוה

 עיגהל לגוסמה ,תינורכניסא תרושקתל םדומ והו

 היינשל תויביס) שיילס 2880 לש תוריהמל

 לש תויוריהמל ףא םיתעלו ,עצוממב

 .(!רתויו שייכלס 0

 סניא הז גוסמ סימדומ

 רשק םירצוי

 תוריהמב

 ₪ 3 אלא ,העובק
 [\(2 יולת רבדה
 | תוכיאב דואמ

 סגש ךכ ,ןופלטה וק

 רמוא רבדה ןיא ,ההובג תוריהמב רשק רצונ םא

 .ךשמהב דרת אל תוריהמהש

 ךומנ רשק רצוויי ולא תוביסטמ

 (26.4, 24 ,21.6) שיילס 2880-מ

 .רתוי תובורק םיתעל

 שערה תמר תא קדוב םסדומה

 תודוקנב םינושה םירדתה לש

 בצמב .אשונה-וקה ךרואל תונוש

 סימדומה ,"םיידי-תציחליי לש

 סירדתב תותוא תרדס םיחלוש

 תא בשחמ םדומה .םיעודי

 לכב לביקש תוא לכ לש המרה

 וקה רדת תא עבוקו רדת

 .שומישל ילמיסכמה

 08חו לש תודיחיב דדמנ שערה

6 [0106 > 

 \ 0ח6 חו!1[וואהו1)

 "רב ייסישערמ יקניי ארקנ וק

 זכ ,הבוט רתוי וא , -4408 לש

 יש לש היהת תוריהמהש ידכ

 .הטמו -46068 לש המרמ .28.8%

 .יטסרד ןפואב דרת תוריהמה

 41%5() תודוקפה ידי לע שערה תוכיא תא קודבל ןתינ

 ..81ל01.-]

 סיליבמו ,5ץחוטס| 466 םיארקנה סילג רדשמ םסדומה

 .תרושקתה-וק ךרד םירבועה עדימ לש סידדוקמ םיטיב

 תא חנעפמ וללה םינפצומה סילגה תא לבקמה סדומה

 לע העיפשמ וקב שערה תמר .םיטיבה תא ןגראמו לגה

 ,רמולכ .לג לכב םירבועה םידדוקמה םיטיבה תומכ

 הלודג סיטיב תומכ תחילש תרשפאמ הכומנ שער תמר

 סילג המכ עבוק (וקה רדת) אשונה-וקה .לגה לע רתוי

 רדתהש לככ ,רמולכ .היינשב חולשל סדומה לכוי הלאכ

 .רתוי הריהמ היהת עדימה תמירז ,רתוי הובג וקה לש

 ,עובק רתונ 5ץתופס] ז866-ה ,רשקה תורצוויה רחאל

 ךא ,היינשב םילג לש עובק רפסמ רדשמ סדומה ,רמולכ

 .וקב שערה תמרל םאתהב הנתשמ לגב סיטיבה רפסמ

: 

 ןוטקקיקושוורדרועייווקיושיהשוקוכפשרדקשקיש* דקרעש "* דד ₪ - דרורה ד רד ירא- רש,"



 3ץוחפס] ז36 רוחבל םילגוסמ 28.8א גוסמ סימדומה לכ

 הרוצב סיאתמש הז היהי רחבייש 3ץחופס|-ה ,6 ךותמ 1

 םימדומ 2 ןיב תורשקתה ,ןכל .וקה רדתל רתויב הבוטה

 סםימדומ .תילמיסכמ תוריהמ החיטבמ הניא ,28.8% לש

 ,(14.4%א :ןוגכ) | םירחא | םילוקוטורפב םיכמותה

 רדתב תובשחתה לכ אלל ,עובק 3ץחופס| -ב םישמתשמ

 .ותוכיאבו וקה

 %8.82 םימדומ יגוט

 סהינ*ב םילדבההו
 ב

 16 :הלא סימדומל תוירקיע תואסרג 2 ורצוי הכ 1:

 ./.34 -) (צ.[851 0105

 תרבח לש רבעמ-לוקוטורפ םצעב אוה +. לוקוטורטה

 רתוי םיריהמ םימדומל תפרוטמה הצירה . 00% +

 ןוגראהש דועב ,הלא םימדומב ףצוה קושהש ךכל הו

 דבע , 0077 םשב רכומה, [דז]-ד ,תרושקתל ימואלני

 םויכ הווהמה ,ץ.34 :שדחה תרושקתה לוקוטורפ *

 .דואמ םיריהמ סימדומב טרדנטסה

 ןתינ םא קפס ,םישדוח רפסמ יִנפ.

 ססובמה ,28.8% סדומ שוכרל היה

 תובו תורבח ,םויכ ךא ,ץ.34 לע

 .הז גוסמ טדומ תוקפסמ

 תומיאת תייעב תמייק ,יללכ ןפואב

 םימדומב , 28.8% לש תויוריקי:נב

 רתוי הרומחה איהו , +6 גושמ

 .צ.34 גוסמ םימדומב היעבה התואמ

 לש תונורתיה
 ש.34 | םדומ

 ; 16 -ל סחיב

 - םיילילש וק יאנתל המאתה .1

 רתיב לפטל לגוסמ צ.34 םדומ

 יתלבו םינתשמ סיאנתב תוליעי

 . םייונצ

 ,רומאכ - וקה תוכיא תקידב 2

 וקה לש תינושאר הקידב סיעצבמ 28.8א םימדומ

 תא סיאתהל ידכ ,תותוא תחילש ידי לע

 34 סדומ .ירשפאה רתויב בוטה בצמל תרושקתה

 ,(150 ₪2 לכ) וקה רדת לע תוקידב רתוי עצבמ

 ץ.34 לוקוטורפב תרושקתהש ךכ ,ט.6 םדומ רשאמ

 .םיאתמה 5ץמוסס]-ה תריחבב תקיודמ רתוי איה

 לש בצמ רצווייש רתוי ריבס ץ.6 םדומב ,ןכל

 ךשמב .תוינש 60-5 ךשמל סימדומה ןיב יי'קותישיי

 שדחמ המאתה לש בצמ םירבוע םימדומה הו ןמז

 הלולע תוריחמהש ךכ ,תוריהמה תניחבמ (ז6וז8ןח)

 תרבעה לש בצמב !דואמ הכומנ המרל תדרל

 תא קתנל שי בורלו ,רתוי דוע רומח בצמה ,םיצבק

 ש.34 םימדומב תרושקת ,ןכל .תינש תוסנלו רשקה

 תריצי תעב תעבקנש תוריהמהש סושמ רתוי הנימא

 .רתוי תיתימא איה רשקה

 יאנתל הלבקהו תאו החילשה תא םיאתמ צ.34 םדומ .3

 תויוריהמב לועפל םילגוסמ םהש ךכ ,דרפנב וקה

 תמועל .וקה-יאנת תא םומיסכמל דע לצנלו תונוש

 םגו החילשל םג הווש תוריהמ עבוק צ.6 ,תאז

 אטבתת איה ,תוריהמב הדירי שי םאש ךכ ,הלבקל

 .הלבקב ןהו החילשב ןה

 ,תומכחותמ םינותנ דודיק תוטישב ךמות +.34 סדומ .4

 .םיווקב שער ינפמ תוניסחל תועייסמה

 תוירשפא תויעב
 והל תונורתפהו

 הכומנ תוריהמב תרושקת איה תירקיעה היעבה

 היעבהש חינהל ריבס .דואמ תובורק םיתעל 19.2א-מ

 .(קחורמה סדומה לש וא ךלש) וקב םישערמ תעבונ

 .ךלש גויחה רוזאב עדימ תוכרעמ סע רשקתהל הסנ ₪

 ךתושרב שי םא) רחא וקל סדומה תא רבחל הסנ ₪

 .(דחא וקמ רתוי

 רגש ףסונ סדא לע ךל עודי סא ₪

 ,28.88 םדומ ותושרבו ךרוזאב

 ולש םדומה תוריהמ וויאב קודב

 .רשקתמ

 רשאכ  ,םישעוו םיווקב

 ,ט16 לע תססובמ תרושקתה

 .תוקתנתה לש םירקמ ונכנתיי

 הז לוקוטורפש ,איה ךכל הביסה

 תוריהמל תדרל לגוסמ וניא

 תוכיא רשאכו ,14.48-מ הכומ)

 .קתנתי סדומה ,דואמ העורג וקה

 לוקוטורפה תא הנש

 סורגל ידכ ,צ.3201:-ל צ,[-מ

 לש ילמיסכמ רשק רוציל סדומל

%. 

 דע תדרל לגוסמ ץ.34 לוקוטורפ

 סג ךא 4,800005 לש תוריהמל

 םיווקב רשקה תא קתני אוה /

 .רתויב םישעור

 .שוברל יאדכ םאה
 מודם  28.8%?

 םסיריחמב יתוכיא +.34 28.8% םדומ שוכרל ןתינ סויכ

 תמישרב רורב ןפואב תוארל ןתינ .דחוימב םיהובג אל

 20% ,םויכ) 28.8% םימדומל דח רבעמ 885% -ה

 לש רחא וא הז גוסב תוכמות לארשיב עדימה תוכרעממ

 החילש םע הברה דבועש ימל ,העקשההש ךכ ,(%*%

 .תיאדכ ,םיצבק לש הלבק סעו

 ז15זסטסווס5 28.8% ט.6ץ6ותוחק
 (ע .34/ .32015./16/ל.32)

0080061 28.8% 4 

11865 28.8% 4 
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 לש שונא תסדנה
 6ו) תונולחה תכרעמ

 ליט ןונמא רלד | =

 האלפומה תושימגה תא וניארה םינורחאה םירמאמב :

 ידי לע תמגדומ איהש יפכ ,תונולחה תכרעמ לש 4 ]

 (ססאדמסז, גאס ) הרקבה חול לש תונושה תויצפואה

 תונולחה לש סירחא סיקלחב סג ,סלוא .תונולחה לש |

 .תויורשפא לש עפש ינפב םידמוע ונא

 קזז,ם) םיצבקה להנמ תינכת תא רקסל התע רובענ >>
 תונוש תויורשפא ריכנו ,תונולחה לש (אותא ₪
 .תינכתב תואצמנה

 םעו םיצבק םע הדובעל בושח ילכ איה וז תיננת

 .תוירפס

 ₪05 סע הדובע תוריכזמ סיצבקה להנמ לש תויצפואה "3

 תופטעממ תחא לכ סע וא ,הלעמו 05 5.0 לש ]0
 אסאזסא 60[ גאטמא ללוכ) םויכ תועודנה 5

 תולקב לכוי ,ולא תוינכתב אצמתמש ימ לכ .(םסרופמה

 תא ליעפהל תוטשפבו
 לש םיצבקה להנמ 1

 וניאש ימ .תונולחה <

 ,ולא תונכותב אצמתמ

 להנמ תועצמאב ,לכוי

 תא דיכהל ,םיצבקה

 פ 0 5-ה תפטעמ

 .ולש הנושארה

 המ :רגסומ רמאמב)

 דציכ ,אוה ?תוא ןרקסמש

 רשאכ ,כס05 לע יונבה ,הזה םיצבקה להנמ הארלי

 וגקיש- תואסרגב 05-מ ףוס ףוס וררחתשי תונולחה

 (?הבוטל ונילע תואבה ,הנוטיד וא ריהק וא

 תאצמנ 'םיצבקה להנמ' תינכתה
 .תונולחה לש אזגזא הצובקב =

 צוחלל שי ,התוא ליעפהל ידב | ,
 ו ו 0000"

4 - 
 2 ב

 - | .1תתפתהה
 | ירוטסיהה

 להנמל םיסנכנ רשאכ ,ללכ ךרדב
 ינטל קלוחמה ןולח םיאור םיצבקה
 :םיקלח
 ץע הנבמ חא לינמ ילאמשה קלחה
 תנכות לש נ"דב) תוירפסה
 תא לינמ ינמיה קלחהו ,(תונולחהה

 ללודכ ,הרחבנש היירפסה לשנ הנכות

 .היתוירפס תת תא

 להנמ' תינכתב תויורשפאה

 תונווגמו תובר ןה !םיצבקה

 - רשפא

 וא ינמיה ןולחה יקלת לש םלדוג תא תונשל ₪

 ;קנשה ךובשח לע דחא לידגהלו ,ילאמשה

 צע תא קר םיאורש ,ךכ ןולתב הגוצתה תא תונשל ₪

 ,תמיוסמ היירפס לש הנכות תא קר וא ,תוירפסה

 ;וידחי םהינש תא וא

 :גוס יפ לע םיצבק לט תומיוסמ תוצובק גיצהל ₪
 יצבוק ,(קז=ץ וא .םאמ .608₪1 .84) תולנכת יבבוק

 ;'וכו טסקט

 לע גיצהל סיצורש היצמרופניאה גוס תא רידגהל ₪
 בקלטת (ה) תומשל ףסונב ל

0 0 



\ 
1 

2 4 
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 מ 3 .

 לש העשה תאו ךיראתה תא ,ץבוקה לדוג תא גיצהל [₪

 \בוקה ינייפאמ תא ,הנורחאה םעפב אבוקה תרימש

 תתו היירפס לכ תריצי לש העשהו ךיראתה תאו

 ;היירפט

 וא ,יתיב-אפלא רדסב תוירפס תתו םיצבק רדסל

 ,לדוג יפל וא ךיראת יפל ,גוס וייפע םיצבק רדסל

 ןנוכה לע רבכעב העבצה יד: לע םיננוכ תונשל ₪
 לע עדימ גצויו ,הנתשי ךסמה לע עדימה .רחבנה

 ;תושירדל סאתהב ,:חכונה ןנוכה

 ומעש תוירפסה ץע הנבמ תא ,ביחרהל וא ,םצמצל

 ;םידבוע

 .השדח היירפס רוציל %

 תכרעמ ןוטילקת רוציל וא שדח ןוטילקת רישכתל =

 ;תכרעמה לוחתאל םישורדה 005 יצבוק תא ליכמה

 ןנוכה לש תיוותה םש תא ,תונשל וא ,ןיסוהפ =

 .ווטילקתה לש וא חישקה

 :םיצבק םע תויוליעפ

 וריבעהל וא ותוא קיתעהל ,ובוקב רוחבל רשפא

 תא +צירהל ,צבוקה ינייפאמ תא תונשל ,תרחא היירפסל

 .ומש תא תונשל וא וסיפדהל ,ותוא קוחמל ,ובוקה

 תויגולוכיספה תוכלשהה ןה המ
 ,תאזכ תכרעמ םע השיגפהמ
 לש ןווגמ הב שיו השימג איהש
 זתויורשפא

 .תונולחה לש האלפומה תושימגב ונקסע התע דע

 ,הלאשה תלאשנ תיגולוכיספ הניחבמ

 ,סדאה ,ישונאה רוציה ביגמ דציכ

 לכ הב שיש תכרעמ ול תגצומ רשאכ

 !הריחבל תויורשפא הברה ךכ

 סישנאה בור לש תינושארה הבוגתה

 .תויורשפא עפשמ סלהו ןואפיק איה

 סלההמ תוררועתהה רחאל

 ונויסנמ שיקהל הסני בורה ,ינושארה
 .השדחה תנרעמה יבגל רבעב

 םינומאו םיריכמש קמה ישנא :לשמל

 תא וסני ,תיפרג הביבס לע
 וא ,קמהמ סיריכמ סהש תשורשפאה

 .המל תומוד תומיוסמ תויורשפאש

 לשנא 0 .ליינכ ב .שחרתמש
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 ניטינגוקה ןונגסב הזמ

 0 ןפוא תא קר ליעפהל וסני סהיניבש סינרמשה

 < טאל :טאל קרו ,קוחרה וא ,בורקה רבעהמ םיריכמ סהש
 .תושדח תויורשפא קודבל וסני

 םיחמשש םינשדחה םיאצמנ סורטקפסה לש ינשה הצקב
 לש עפש תוריהמב וסני םהו ,שדח יוריג לש ?וליג לכל
 תמרע לביקש קונית ומכ ,וחמשי םה .תויורשפא

 .ןויסינב תויורשפאה עפש לע ורעתסיו ,השדח םיעוצעצ

 .תירשפאה תוריהמב ןלוכ תא תוצמל

 סיסופיטה םיאצמנ םורטקפסה לע רחא סוקמב

 תויורשפאה תא וקדבי רשא ,םיבשוחמה ,סיישעמה

 ..עצבל סהילע ותואש דיקפתה עוציבל תויטנוולרה

 ,תכרעמה לכ תא תחא תבב וקדבי אל הלא םיסופיט

 םעפ לכב םהל יטנוולרה עדימה תא ורקחי אלא

 .שדח ךרוצ ררועתיש

 םיריעצ ,םיבשחמה יבבוח םה רחא גוסמ םיסופיט

 אל םה ןתואש תויורשפאה תא וסני רשא ,םירגבתמו

 ילואו ,ודבע סה ןתאש תומדוקה תוכרעמהמ םיריכמ

 ךמסמ תריצי :תונולחב הידמיטלומה יטוטהל תא וסני

 ,םסירחא "םיקילדמי  סימושייו ,ינועבצו רש ,רבדמ

 .יהרבחל תוארהל רשפא סתואש

 תכרעמב תיביטקארטניא הרזע
 תונולחה

 םיבוטה סיקלחה דחא ,םימדוקה םירמאמב ןיוצש יפכ

 תונולחה לש הרועה .הרזעה אוה 3.1 תונולחב רתויב

 עצמאב ,פוכ: שמתשמהו ,םינוש םיאשונ ידי לע היונב

 תכרעמב סיאצמנה םסינוש רזע

 אשול אשונמ ףופקל ,הרזעה

 ףסטונב .והנשמל טרופמ רבטהמו

 סיאצומ ובש דרפנ ןולח םיחתופה
 :רבסה וא הרדגה

 3 ףדָ

 יג

 <. מ

 יו .-<%  לרוו

 1 - 1 1 ו % (ןמצ צע צע
 - ו :

 ון
 ,אב ס רפכב 3 / רך

 םירבסה םג סנשי םיליגרה םירבסהל

 5 .טירפתהמ טטירפ 5 הרועה ו



 12 דומעמ ךשמה =
 תונושה העימשה חותיפ תוננות
 לוגרתי תוטישב רקיעב תולעופ

 תויונמוימה רופישל ,יןומיאו

 .דמולה לש תוילקיסומה
 ולעפ רבעבש תונכותמ ,סלואו

 בתכ לש היצקארטניאב רקיעב

 "הבוגת ?וריג"ו הקיפרג טעמו

 הדימל ילכ ,תינאירנקסה הטישב

 רתויו רתוי םויכ םירבוע הקיסומב

 הביבסב הדובע תומדמה תוטישל '

 שומיש תושוע ולא תוטיש .המכח

 היחנה ומכ ,הידמיטלומ תולוכיב

 ,סגדומ רוביד תועצמאב דמולל

 סימכחותמ סייפרג סילכ תועצמאב

 םיישק רותיאל הרקב תוכרעמו

 .סהב לופייטלו

 תו:ילקיסומה תודמולה
 העימש חותיפלו הירואיתל
 תוילולימ תוחפ סויכ ןה
 ,"תוישונא" ותויו

 ,הדימלה דצב ,תוקינעמו

 הדבוע .רתוי הבר האנה
 תבושחכנ החכוה תאז
 הירואיתה תארוהב דחוימב

 לע תספתנה ,תילקיטומה
 םיבר םידמול ל
 .הצוחנ יתלבכו תממעשמב

 תרשפאמ ,המגודל ,י/ריילק"' הנכותה

 (םיוותמ הריש) 'גפלוס דומיל

 תאז הנכות .הליעיו הנהמ הרוצב

 ,טלקומ ישונא רובידב שומיש השוע

 תרישל ןיזאהל רשפא התועצמאבו

 תמא ןמזב בושמ ול תתלו דימלתה

 תדימו רשומה לילצה הבוג יבגל

 הגיצמ איה תיפרג הניחבמ .ותונוכנ

 .דמולל תויתודידיו הדיחא הביבס

 'הקיסומה וכרמי ,ינפד בדנ *

 .ופי-א"ת ,ינוריעה
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 דחוימה רזעה רומננמו בשחמה

 םידימלתלו םירווינ םידימלתל
 הייאר ייוקל

 * בהל ילרוא

 זעיה תיייסולכוא

 ,לדבנ) תורגסמה לכב סויכ םיבלושמ ךוניחה תכרעמב
 ידוהיה רזגמב - ידרחו ליגר דחוימ ךוניח ,יביטרגטניא

 .היאר ייוקל םע םידימלת 1320 (יברעהו

 %2)ק תוגרדב הייאר ייוקל םע םידימלת 1010 - םכותמ
 :\0 - לדבנה ךוניחב .םירוויע םידימלת 310-ו תונוש
 .םידימלת

 דחוימה רזעה רושכמו בשחמה

 :ילוקה טלפב םיקסועה םירישכמ ינש םימייק - ילוקה טלפה .1
 אורקל ןכו בשחמל סיצבק ריבעהל ןתינ ותועצמאב רשא יטפואה ארוקה

 זז ,) סופד ירבד

 וחא בוקעל שמתשמה לוכי ילוקה טלפה תרועבש ,ילוק טלפ תולעב תונכות
 .(5תםא אג כמא אאד) שקוה רשא םסלש טסקטו ךסמ ,הרוש ,הלמ ,תוא

 תונכות סעו םילילמתה ידבעמו הלעפהה תכרעמ סע דבוע ילוקה טלפה

 .שמתשמה דבוע ןמע רשא תורחא

 לשב ,תירבעה הפשב

 ,הפשה תובכרומ

 חותיפב ישוק םייק

 .בחר ילוק טלפ

 6 061,706 תרבח

 | :לוק טלפ החהתיפ
 .תירבעה הפשב

 תילוקת הננותה

 דבעמ םע תדבוע

 ןייטשניא םילילמתה
 לינמ רגאמהו ,דבלב

 135,000 |םויכ

 .םילמ

 הלדגהב טלפ .2
 תלדגה תורשפאמה תונכותו הרמוח ,תובכרומו תוטושפ תוכרעמ תומייק

 דבעמ ,ללמ ,הקיפרג) הלדגהה ףקיהב הנוש תכרעמ לכ .ךסמה לע הארנה

 .תכרעמה תולעבו (א2-16) תגצומה תואה לדוגב ,(דבלב םילילמת

 א616,5027\1 פדה :ךסמה תא לידגהל ןתרזעב ןתינ ושא תונכות
 שגד ,ןלילמת ,ןלמת :תירבעב םילילמת ידבעמ

 זפו :התרמוח

 הלדגהב הטפדה - ףסונ םוחת

 .הייאר ייוקלו םירוויע םידימלת לע חוקיפה ,ךוניחה דרשמ ,בהל ילרוא *

 המושא הש ה הרמה ₪

 ה החמאה

ְ 



 גרבנזור ירוא
 רלזא ישיבא

 יקחשמל םיעגושמה תא ,םתוא םיריכמ םתא םג יאדווב

 ,הלאכ סה ילש םיבר םסירבח .םהינימל היגטרטסא

 בבוח ינא יכ םתוא ןיבהל יל השק תצק ,תישיאו

 סוש ילב םיבבותסמ סה םישדוח המכ רבכ .םיטסווק

 יתלנ םיקחשמ ירחא .ךסמל םתוא קתריש קחשמ

 רחא רבד לכ ,5[או 6ודיצ 2000-ו םטאמ-כ םיחכשנ

 .לשוכ ןויסינכ קר הארנ

 יבבוחל הרושב יל שי - ךכ טא

 ,61א:-ה יקחשמ רנא'

 שדח רבח עיגה :םהינימי

 גוסמ םיקחשמה ךלמ - הנוכש<
 והז .(ןוינויר") תםטשאזסא - הי

 תונויער וכותב בלשמש קחשמ
 םייגטרטסאה םיקחשמהמ םיבר

 םירחאה לכ תא רבועו ,ל"נה

 .תירשפא הניחב לכמ

 דואמ התא סא םג ,ךממ טחסיי ןושארה ייי!!רותחוית

 לודג שאר ןיעמ שי החיתפב .המדקהב רבכ ,קפואמ

 רופיסה תא רפסמש

 ןמזה לא תא דואמ ריכזמ)

 זאו ,(שדזא צז-מ

 רואיתל םירבוע

 .דיתעב תויושחרתהה

 תועצמאב ראותמ רופיסה

 םיטושפו סיפי םסירויצ

 םימושיר ומכ םסיארנש)

 הקיסומבו תוערואמה תארקהב הוולמו ,(ןבל-רוחשב

 .תרדהנ

 ןתינו ,אאסס יצבוק הברהב הוומש ,בגא ,הקיסומה

 הריכזמ הלוכ החיתפה ,ללכב .דרפנב התוא עימשהל

 קחשמה לש תחבושמה החיתפה תא  דואמ

 חנוצ ובש עטקה דוחייב ,(!!! הבוח) יי'דח6 7ות (651''

 הוולמש רוא קזבה שי זאו ,הלעמלמ קחשמה סש

 קיזחמש םסדא עיפומ וירחאלו ,הקזח הלהקמ תרישב

 .סלועה תא ךמותש סלטא ומכ ,םשב

 הלילעה

 תומחלמה וקספ זאש ,12-ה האמה תיצחמב התישאר

 .(תונידמה לוטיב - 'סלכתב) תימלוע היצרדפ הרצונו

 אצמומ 2563 תנשבש דע ,עדמה תחירפל ליבומ הז

 דואמ רכומ ןויער - ייבחס עונמי"י) ואהאק כאז/ם-ה

 טומיק רצויש ,דחוימ עונמ והז .(ייסיבכוכ ןיב עסמי"ב

 הכפה ,דואמ תקחורמ התייהש הדוקנ ךכו ,בחרמב

 עסמ רשפאמ הז עונמ .(יסחי ןפואב) רתוי הבורקל

 תואצוי רקחמ תויללח יתש ,ןכאו ,תורחא תויסקאלגל

 תויהל לוכיש בכוכ תואצומו עדונ-אלה רבע לא

 .ובשייל תועיצמו ייזז צראה-רודכיי

 אראה רודכמ תחלשמ תאצוי תודחא םינש רחאל

 תופפורתה שי םייתניב .שדחה בכוכה בושיי ךרוצל

 םישבוכ רטשמב םידרומהש דע אראה רודכ לע רטשמב

 היצמינא עטק ידי לע ראותמ שוביכה) .בכוכה לכ תא

 תמחלמ" תא ריכזמש ,ללחב ברק ללוכה ,ינועבצ

 רודכ לע שחרתמה לכ (,ללח תנחת שוביכו ,י'סיבכוכה

 ,העסמ ךלהמב ,לבא .תחלשמה לע עיפשמ וניא צראה

 תרוגתב רבעמ ידכ ךות עגפנ האפ םעתזטצם-ה

 ךרד ןיא .(!וצה תוללחל שי טוונ ןמ הזיא) םידיאורטסא

 ...הרוח

 העיגמ 2621 תנשב

 אראה רודכל תחלשמה

 הינולוק הנובו שדחה

 התא .וילע תישונא

 גיהנמ תא סלגמ

 תא וא) םיבשייתמה

 קחשמ ,ןכא - םתגיהנמ

 םסרומ עפשומ

 ייטקרוק ילקיטילופייה

 .(ונימי לש
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 רודכל רוזחל ידכ ללחל בושל איה ךתרטמ

 שדחמ ותא דהאתהלו  ץראה
 .(קחשמה םש ןאכמ - תשא ש)

 תא חתפל לוכ סדוק ךירצ התא ,ללחל עיגהל ידכ

 רודכל רוזחל לכות ובש בצמל דע ךתושרבש םיעצמאה

 .צראה

 הב שיש ,רתויב יסיסב בצמב הינולוק לבקמ התא

 .'וכו סילוח תיב ,תורכמ ,ראדר ,סירוגמ ,חוכ תונחת

 הירפמיא תונבל ךירצ התא הזה לדה סיסבהמ

 ןשיה ראה רודכ תא שובכלו בושל ידכ ,תיבכוכ-ןיב

 .בוטהו

 ךילע ,וז המישמ עוציב םשל
 :םיחמומ רוכשל

 :(פמי םז,סקמא) חתפמ
 חותיפ לעו רקחמה לע יארחא אוה .הרובחבש ןעדמה

 רתויב וחנה שיאה אוה ,יתעדל) תושדח תואצמה

 .(רבד תושעל ןתינ אל תואצמהה ילב יכ ,קחשמב

 .ןוחטיבה לע יארחא :םחול

 המכ שי) תונושה תוסייטה לע חקפמ :(ץ1,07[1) סטייט

 ברקל ,רחסל ,םינייוול תרבעהל תסייט ללוכ ,םיגוס

 .(ירכו

 אראה בכוכ תא חתפלו תונבל ןתינ אל וידעלב :יאנב

 .הנבתש תושדחה תוינולוקה תאו שדחה

 רדחב ךתא םיאצמנהו ,ךלש םיצעויה םהש) םיחמומל

 ןתינו ,(ךל שי ףסכ המכ יולת) תומר שולש שי (דוקיפה

 סיסרוק ידי לע םהלש תויחמומה תא החתפל

 הרקי הלכשהה דיתעב סגש רבתסמו) הטיסרבינואב

 לכלו רחאמ ,חתפמה לצא רקיעב הבושח המרה .(דואמ

 חולשל שיש הלגת רהמ יד) סיוסמ עדי שרדנ האצמה

 הברה ותוא

 | .(הטיסרבינואל

 [\ בשהמ שי תואצמהל

 לעפומש) דחוימ חותיפ

 (ךלש חתפמה ידי לע

 האצמה לכ תרמשנ ובו

 .רוטילקת יבג לע

 ןתינ תמייק האצמה

 ךל שי םא ,תונבל

 .םירמוחו ףסכ קיפסמ

 קלוחמ ךסמה :הפי רבד ושע סיתנכתמה
 תמישר שי תחאב ,תורגסמ יתטשל
 לש הנומת -  היינשבו תואצמה

 הנשת תורגסמה לע הציחל .האצמהה
 תושירד ללוכ) ינכט טרפמל תחאה תא
 םגדל היינשה תאו ,טירפה לש (םירמוחה
 ?אה ,םכחותמ !ולש גבותסמ ידממ תלת

 ןייוול חולשל - הז קחשמב תושעל שיש ןושאר רבד

 תוכרעמ המכ שי) םירחא תומלוע רוקחל ידכ ,לפחל

 .(תולגל רשפאש שמש

 היינב ידי לע ךלש הבשומה תא חתפל ךירצ ,סייתניב

 .(סונאמ 1 תא דואמ הריכזמש הרוצב) חותיפו

 כ:דגהל ידכ ,םיתב הברה תונבל דואמ יאדכ ,הלחתהב

 ני5פ0 חתפל ךירצ ןכמ רחאל .ךלש היסולכואה תא

 ופא" ,ךלש חריל איבהלו ןטק חפנ תלעב ללח

 רש דע ןמז הברה יד דוע רובעי .הנטק היירכ תנחת

 בל ידכ ףסכ הברה גישת ואו ,בושייל יואר חריהש

 . ידכ ,ביחרנ אלו) ךלש הנושארה הינולוקה תא

 כייח הלגי ךלש ללח תווצ ,המ ןמז רובעכ .(!סורהל

 אנל ךירצ םתא רשקתל ידכו ,("1846") רחא בכוכ

 ;> תמהש דע .תושדח תופש חנעפל לוכיש דחוימ ןקתמ

 .ןמז הברה תוכחל ךירב ,םירזייחה לש הפשה תא חצפי

 .קחשמה לש קשממה לע תצק
 .יביטאיצוסא יד אוהו ,דואמ תמכוחמ הרוצב יונב אוה

 םיוסמ רבד לש רושיק שיש ,איה הנווכה !י!המ-...צוסא

 .רחאל

 תו1 1 ₪

 ןתינ תיללחהמ :המגודל

 בכוכה תא  תוארל

 תפמ לבקל ,ךיתחתמש

 םינותנ קודבל םגו םיבכוכ

 ,אוהש בכוכ לכ לע םינוש

 רדחל רוזחל ילבמ תאזו

 לגרתהל שי ,לבא .דוקיפה

 לק ןמזה ךשמבו ,קשממל

 ,תאו לכב) וב אצמתהל

 תליכאב אלו ,תיבכוכ הירפמיא תיינבב הפ רבודמ

 .(!ןאכ אל וטושפ קחשמ סישפחמ !לפאלפ

 רדחל רוזחל ןתינ םוקמ לכמש ,אוה החנמה ןויערה

 תוזוזתה .סוקמ לכל עיגהל ןתינ םשמו דוקיפה

 הציחל ידי לע וא ןוקייא תרזעב תועצבתמ תופוכתה

 תלד ,בשחמ :ןוגכ ,דוקיפה רדחב םיאתמ קלח לע
 : יוכו תויללחה ףגאל תילעמ ,האיצי

 עגונ התא רשאכש ,אוה םיטירפתב דואמ דמחנש המ
 ,השוע הזה רבדה המ וב םושרש ןטק ןולח שי ,והשמב

1 

 וו



 .הלעפהה ידי לע תרבע המ לא םיעמוש ותלעפה תעבו

 הנתשמ קשממהש הזכ אוה קחשמה לש הנבמה ,ןכ

 ךותמ תושעיהל לוכי ללחה יצב לופיט זאו ,קלח לכב

 תידי םע) תיללח לש סייט את ךותמ וא השבי הלבט

 .(יוכו בשחמ ,לולסמ תעיבקל יוגיה תידי ,הארמה

 תפש החנעופ רבכ וב - !"(106"  בכוכבו

 חותיפו תודידי ירשק יל םיעיצמ םה .םירוביה

 חתפמה תחילש ידי לע) השדח רחס תניפס לש

 הרהזא - םהב רתויב בושחה רבדה ,לבא .(ילש

 לש תוינכנת יל םינתונ םה) ברקתמ ביוא ינפמ

 לש ןושארה קשנה והז .רזיילו ברק תיללח

 .(!הבשומה

 ורתונ ילו ,רהמ יד תדמשומ סירזייחה תבשומ

 יתילעה) ברק תוניפס תונבל ידכ םימי המכ קיו

 טעמב םיבשותהש דע םיסימה תא הברה ךכ ל:

 .הבשומה אבצ תא קזחלו (בכוכהמ יתוא וקיו

 הזש) תוברקב םימעפ המכ יתדספה הלחתה>

 חתפל ךיא יתנבהש דע ,(קחשמב דספה ם)ג

 .יל שיש ןמזב קשנ לש הקיפסמ תומכ

 פשאמ לש בוקה תרוצ תא בהאש ימל
 תחזתאזסא לש שגדה .הבזכא הפ הפצמ

 לע אלו הירפמיאה הותיפ לע אוה

 רפסמ ידי לע עבקנ ןוחצינ ,ןכלו ,תוברק

 ב'טו בוק תוניפס
 ןהתילעש קשנה

 המחול סוקמב)
 ידי לע :תיתימא
 לכב .(תויללחה תּוּזה
 תוגרקב ,תאו
 יעטק ופיסוה
 םיאורש היצמינא
 לומ ךתואו תואירממ תולללחה תא םהב
 םא) .ברקב תוחוכה דקפמכ ,לודג ןסמ
 ריק לע ירמגל חורמ ךתוא וארי ,דיספת
 .(תפרשנ תבשומה לכ תא|

 ןמזה לכ םייוניש וב םילחו ,רגתא אוה הזה קחשמה

 םיחתופש ,רחא יוליג וא האצמה םיפסונ ןמו המכ לכ)

 סמעשי אוהש דע בר ןמז רובעי .(קחשמב שדח קיפא

 .סכתא

 ראשל דואמ המוד ,הוטמה תניחבמ 0 א[זסא

 תשגדומ הרטמה ןאכ לבא ,הזה ןונגסב םיקחשמה

 אל) ולש עינמה חוכה איהו ,קחשמה ךרוא לכל דואמ

 רודכל רוזחל הרורב הרטמ םא יכ ,תוטשפתה סתס

 .(צראה

 היעב ןכתית לבא ,ההובג - קחשמב לוקה תוכיא

 לבא ,יחרכה וניא לוק סיטרכ .םימיוסמ לוק יסיטרכב

 בטיה ןמזותמ לוקה יכ) הבוח טעמכ אוה הזה קחשמב

 צלמומ תרבוחב .(קחשמה לכ תא הפי הוולמו

 שי לכ םא) 018 ]/ץ8950טת6 לוקה סיטרכב שמתשהל

 .(וימאותו רטסלב דנואסל םג הכימת

 יסיטרכב ךמות אל אמטאזסא :תעדל בושח
 !חסז גאס

 וליחתת לא לבא ,אמוא]סא תא קחשל דואמ צלמומ

 קחשמ הז יכ ,ןמזב םיצוחל םתא סא ותוא קחשל

 .דואמ רכממ

 .בשחמ סכל ןיא םא ותוא קחשל וליחתת לא ,ןכ ומכ

 ...ךלוה אל טושפ הז :ןויסינמ

 :םינויצ

 - 96 : הקיפרג
 תויטטס תונומת דצל בטיה םיבלושמ היצמינא יעטק
 .תובר

 95 : לוק
 יזגפ

 86 : תויקחשמ
 תצק שי ןיידע לבא ,םימישרמ תוירוקמהו תוידוחייה

 .קחשל ישוק

 93 :םייח ךרוא
 .סאמנש קחשמ אל טלחהב הז

 90 :ישוק תגרד
 ימ םיניבמ ללכבש דע םיאלמ סיקחשמ השולש םיינש

 .למ דגנ

 80 : תורפס
 הרצק תרבוח תפרוצמ

 ןעמלו) תיתיצמתו

 ךירצ אל ,תמאה

 .(הזמ רתוי

 96 :יללכ ןויצ
 !קחשלו צורל ,טושפ
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 7 % 3 וויי. * ₪
 הו גב 1 -'" "ב 4 7%

 גומלא םעונ

 לע םיבכורש םישנא טי

 הלאכ שי ךא ,םיעונפוא

 הלאכ ,םהילע םיסטש

 א'ה םליבשב הביכרש

 שיגרהל םיצור םהו ,רגתא

 לכ רחאל דחפה תא שדחמ

 .בובייס

 .םהל דעוימ הינמונפוא

 לע בשוח התא רשאכ םאו

 לע בשוח התא םיעונפוא

 220 לש תוריהמב הסיט

 הזה קחשמה זא ,ש"מק

 .ךליבשב אוה

= 
 - 0 ו ג ב יד שלא ₪ ו א

 1 . 2 ל ב עא: רם / ו .1945 .לירפא , 60 "ףיכו םיבשחמ" . 1" 5 יחףלכ] ₪ 2
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 ג -אי4 שהו + וי < 0%
 ו .

 ארקנש םיקחשמ גוסמ דואמ ןטק קלח אוה הינמונפוא

 .םיצורמ -

 בבוח) ירעצל ךא ,דואמ חתפתה הו גוס ןמוה ךשמב

 אקווד אלא ק6-ה יבשחמ לע אל ,(עבשומ סיעונפוא

 איז מאסס-הו 5504-ה לע טלב

 תרדסב וליחתהש תוינוכמה יצורמ וטלב 26-ה יבשחמב

 .1 הלומרופבו תעדונה דמ5ד כ[/5-ה

 הו". " יו 2 ץי שח [' = .-רעטא= 9" ₪. 4<<

4 : 
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 שי המ - הלאשה תלאשנ ,6 ת01-ה ןדיעב ,תעכ

 םיעונפואה יבבוח ,ונתוא ךושמיש הזה קחשמב

 הבושתה ,ןכבו - ?ותוא אקווד תונקל ,םיעבשומה

 הבש ואדיו תסיחד לש השדחה הקיננטב הצוענ

 .הינמונפואב םישמתשמ

 תושפאמ תאו  הקינכט

 תויפרג תויומד בלשל הינמונפואל

 עקר לע םיריהמ סיבכור לש

 לש םייתימא ואדיו ימוליצ

 (צראהמ) םייתימא םישיבכ

 ,םייתימא םיילוק םיטקפאו

 אורמ ףאש תואצותל םיעיגמיש

 חילצה אל יתיארש םיעונפוא

 .ןהילא עיגהל

 תויורשפא הז קחשמב שי

 :תוניינעמו תובר קחשמ תועש תוחיטבמיש

 סייתימא סישיבכ ,ןכ ,םהש םינוש םילולסמ השימח .1

 ולכות ,וצרת סא .ונלש הפיה לארשי ראב ומלוצש

 סיבר םיפסונ םישיבכבו םודס ישיבכב עוסנל

 .צראב ומלוצש

 751000, שמח ,לשמל ,םינוש י"םידבכי"י םיעונפוא 2

 ייידיי אוה םהמ דחא לכש ,05א 1100-ו 8

 .ריהמ

 תורשפאה תאו - (63גאוקזס0א58₪1ש) תופילאה 3

 תאז תורשפאב .קחשמה לכ יונב ,םצעב ,הילעש

 לש הרדסב הרחתמ ,ליחתמ ןעונפוא ,התא

 הינמונפוא עיבגב ףוסב תוכול ידכ ,םיצורמ

 טרפב תוכזל םגו (6צ0ז אא[ (0ש)

 ךל רשפאיש ,(ןוחצינ לכ רחאל) יפסכ

 ףיסוהל) עונפואה תא רפשלו קזחתל

 .(סינשי םיקלח ףילחהלו

 תויורשפא לש בר רפסמ קחשמב שי

 אלו סיליחתמ סישנא - ילו ךל דעונש

 םילוכי ולאה תויורשפאה תרזעב .םיסונמ

 סינעצקמל ךופהלו קחשמה ןויער תא ןיבהל

 .םייתימזא

 איה הב רוחבל צלמומש הנושארה תורשפאה
 סע סילוע ובש ,(0016% אג6ם) יריהמה צורמיה

 .םילושכמ סע לולסמ לע םיעונפוא רפסמ

 :דחוימ ןויצל היוארו הבושח הדבוע

 םימוליצב לחה ,לארשיב רצוי קחשמה

 ותנכתש םיתננתמל דעו ץראב ומלוצש

 תליחתב םיניוצמ םהיתומששו) ותוא

 !ובל לוחכ לוכה ,(הכרדתה תרבוח

 םינויצ

 90 :הקיפרגה

 הוה קחשמב הקיפרגה

 ומלוצ םילולסמה .המיהדמ

 השגרהל סרוג הזו ,צראב

 היזיוולטב םיפוצ וליאכ

 ,טרופסה יצורעמ דחאב

 ..בשחמב םיקחשמ אלו

 םיטרורסהו םימולצתה

 הוה קחשמבש םסיברה

 םגו) דואמ םימישרמ

 לש לדוגל ותוא םיחפנמ

 .(!!! בוריקב 500%

 80 :םילוק םיטקפא

 ךא ,םיפיו סייתימא סםילילצ הברה וטלקוה

 .דחוימב ומישרה אל תאז תורמל

 60 :הקיסומ

 רחאלו ,ןמזה לכ 'תנגנתמש תחא הניגנמ הנשי

 10-כ לש חוור רצונו תקספנ איה תוקד רפסמ

 הליחתמ איהש דע ,טקש לש תוינש 20 דע

 .טלוב העקשה רסוח שממ .שדחמ

 85 :תויקחשמ

 תויורשפא לש בר רפסמ ליכמ קחשמה

 .תונווגמו תובר קחשמ תועש תוחיטבמש

 .90 :רזע תורבוח

 הכרדה תרבוח תפרוצמ קחשמל

 האירק רחאלו ,תירבעב תטרופמ

 יד דחא לכל ויהי ,הב הקימעמ

 תויורשפא לכ יבגל םיטרפ רתוהו

 .קחשמה

 תכרעמה תושירד

 .הלעמו 3862א בשחמ ₪

 ןורכיו 4א1ַס ₪

 .םילונפ הגמ 1.5 םע חישק קסיד ₪

 הלעמו הלופכ תוריהמב 6 ₪01 ןנוכ ₪

 .(ןבומכ) םיעבצ 256 סע 0 ךסמ ₪

 .(הבוח שממ ,:תעדל) צלמומ לוק סיטרכ ₪

 " םירגסההו תורעהה ,תורוקיגה לכ רחאל
 "  הדסקהו רועה 'פגמ תא ךילע םיש
 3 1!!! שיבכת תא 'ערקי'ו

.- 
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 יפתסא
 תליג רמות

 קר האיצוה ש5צ 00815 תרבחש הזב ליחתא

 | .םילולמנ - אוהו בוט דחא קחשמ

 סםיעורג םיקחשמ המכ האיצוה הרבח התוא

 / בותכל ידכ קחשמ שפחמ ינאשכ ,ןכלו רתויב

 "  םהכ|תק) לול ןח | ודא 1

 : ללה
 | א רבכ ה םילולמנה ,לבא
 !!!הדגא תאז ,קחשמ

 7 הלאה סירוציהש ןמזמ הטילחה 'תבשחמי תרבח
 למנה יטבש לפמ .לנשה קלחל הזה 2 יי םייח ילעב םימייק גררו ור קו וק) גג ה גק) ו

 ון תועה רבע ילא חהופ רודכב וחהבש השולש קה םיאצוי הנשב םעבש םימסרכמ לש םיוסמ גוס והז .הלאב

 : לשו םימי לש ביההמ ףונ הלגתנ םהיניעל .םיענוט םה םשו סוניקואה רבע לא ירותסמ לולטמל

 | | פל שת \ 2 ]חו

 = ךויער תא תא החקל 00515(5₪% תרבח
 = זה יד כ יד ה ה ב ₪ לגל ווב ג ה הלל מש דא הוה

 כ 1 0 | בל אנ ש] הל ה אך יו

 מטה .- 6 ןאכש - רה ה
 בש לכ שיתנו מ לע ,יאה תא תולגל איה

 | .וב בשיי תהל לכוי

 הנה ,רכוז רניאש ו ,עדוי וניאש ימל

 >\ נו בו >>> רו 1 | | מד 5

 + :קחשמה
.. | + 2 

 "לע הלוע הזה קחשמהש ןכל םדוק יתרכזה
 : ו + " . .

 "הוה המב ?תרבסה אל דוע לבא ,וימדוק - + ךילע :הטושפ הרטמה
 נו ש ארל  ,לוכ .םהוק :הככ וא .הלוע | יו יס יגיב מיו
 0 ./םיער/ ג שי םילולמנה תודלותב .םתליפנ תא עונמלו הנושמה םכרדב

+ 
1 

 | / .םיגוס ינימילכ סה הלא ,טושפ - נסיעה קוידב הז המ - םיחטבמ םוקמ לא םתוא ליבוהל ךילע

 4 ית טושפ וא ,ךרדה תא םילולמנל תוסרוהש .תוצלפמ הזל המוד והשמ וא תיב

 :תטוש םיכרדב םילולמנה תא

 :;תולועפה .ןווגממ לבלבתה יאדווב ,ינשה קלחב קחישש ימ קבמאקה יהחא ,הזה קחשמב הנוש תויהל לוכי רבכ המ
 םיבלשהש לככ ,תוכבוסמו ,יהמל תופהוטמ תויהל וליחתהש תה ד רה כ מ יד 1 ]גד ל ו ל קט ] )ד

 .ומדקתה לש םהיתואקתפרה תא ,השעמל ,םייסמש ,חילצמו

 .םילולמנה

 | א מ הר ה כ ו שה דב וש

 , .חלצוו

 ו ומ ור יש וב

₪ 
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 ץיפתסו
 תנסות קר סה םיטרסה ,יתרמאש ומכו .םיטרסה ילב לכמ .ונתוא רוטפל .וטילחהו ,דהמלנ חקלה הזה קחשמב

 "ב ] ד \ מ ולאה תולועפה

 6₪- יבג לע הרמוח סולכא לש היגוסה תררועתמ בוש 2 ---- "תשל הקולח הנשי לוכ סהוק > וש כ ₪
 םיסנמ !ןכ זא ,בוט - ?זובזב הזש דיגהל .א0או |

 ,60-60%1 יבג לע אוהש קחשמב ונתוא תותפל
 לוכי ףיכבש קחשמכ הלגתמ אוה ףוסבל לגא

 רג ]מ

 ,הפילה :ןוגפ) תועובק תולועפ - הנושא
 תו ו .(הצופקו חו 0

 .הלבגה יל מ
 תופסונ :תולועפ נשית

 תויבוק ףוסוא" מ לע ,
 , פי .תופיצפסה הלועפ

 ןהו תויומדה תלדגהב ןה ,הופיש סייק

 המ ,5ק58 63 לש ךסמב קחשמה תא קחשל תורשפאב
 רמצע קחשמל ףיסומו הקיפרגה תוכיא תא רפשמש
 לבא ,קחשמה ךרואל סיממהמ םיטרס םסנשי ,יתהמאש מכ

 .תפסות קה אלא סניא סה
 וכלה

 5 - ₪ = 32 = ב - 6
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 ןטק הייסנכה ףתרמבש חתפה |
 אווכתהא> רתוי טושפ .ךליבשב ידמ

 ,\ילא '\דיהלו תוסנל רשאמ תצק

 0 רבי 3 התאו ךתוא םיספותשכ |

 3 23 זא ,ךל ויהש םיצפחה

 יבש סםוקמב קוידב סה

 ..םתוא

. . 
 םי

 םיפיט םג וחלש ,הירבח

 ללב כדא לא וחלש .קחשמל

 (יא> כה םיפיטה .לבוש ווביק

 םהלוש תא וכזי רתויב םיבוטהו

 ...סרפב

 :גרבנזור

 .ללכה ןמ אצוי שממ קחשמה
 ,ותריתפבש תיסחיה תולקה תורמל
 ונוא אוהש הדבועה תוכוב סג ילואו
 ,(//:% תמגודכ) ריתפ יתלב רגתא
 .דחא לכל לודג ףיכ הווהי אוה
 הברה וב ואצמי סיטסווקה יאנוש
 וב ואצמי י"ןשקא'יה יאנוש ,יןשקא"
 םע איה היעבה .טסווקה ןמ הברה

 ינמואל דובכה לכ - 92 :הקיפרג
 סינוגילופ שי ףוס-ףוס !32כ-ה
 !סס-80א1-ה יחי .םיילגעמ

 ור ה הי

 ןיב ישממ רשק ןיא - סט

 סיאצמנ ובש םוקמה ןיבל הקיטומה
 המ סע בובידה סואיתב היעב שי

''?( 
,;2 /4 

 .הרוקש

 סישקמה לכ - 65 ינו? 0= .תוולהטמ
 תדלקמב םייוצמ םיצוחנה
 דואמ חונ ןכלו ,םירפטמה
 .תומדה לע טלתשהל

 וכ ה קח % ל (\ =
 3 'תקלי) - 6 םליח-ןהריפ : ןהווי

 0 .ו

 ,(םיימוי רלדאל

 קחשמה - 93 :ישוק-תגרד
 סגו תויעבה ןורתפב סג ,וגתא הווהמ
 .תוצלפמב המיחלב
 קר ףרוצ קחשמל - 65 תר
 לכ הו הרקמבש ןוכנ .דחא רבסה זז
 לבא ,דחא ףד קר הו ךירצש המ
 תילגנאב ירוקמה קחשמלש יתיליג
 תריוואל ףיסומש ,ריש פג 5
 .קחשמה
 0 4 וויצ

 בל סישל שי - 0% 0 8
 ידכ ,(15 לעמ) ליגה לע הצלמי

 םישק הליל יטויס עונמל
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 לרוא :ונחנא בוש הז ,הרבח ייה

 .םדאו

 למגה 'חרמ יטידרא לייא - הכוזהו

 הפיחב ונלבא זלמגה בוחר) 2

 ,למנה בוחר שי ודיל זא ,למנ שו גרבנוור ירוא

 (!!!המזגה רבכ וז - למגה בוחר לבא ילפרע םדא

 שדוחה הכזש ,8473| ,עבש ראב

 ו

 ,רבעש שדוחהמ "הרבעה"ב סרפב

 :תטלחה תינתחדק תוטבלתה ירחא

 הייכזה לע בוט לזמ ...ךכ עיגמש

 40-ה ןויליג לש הכוזה - תירוטסיהה

 אוביק ,ילפרע םדאל וחלש םסיומר

 היירפסהמ קחשמ :סרפה .לבוש

 .תירוביצה

 - . : - =-== 5 >> : : ו ₪

 ו -. המ 1 1. - | . ₪ - " ז : | יו ₪ .1 ו \ ₪. | ן ן / - 0

 3% וחש 5 6201656 6
 ...ףוסה תא תוארק רבכ רשפא

 יקנה הנ לבש

 " המישמל אצוי ריוואה | רעו ₪

 ..הנורהו

 ויחאמ - ןומראה

 !ןמזזרו וכוןקהה קוב 7

 .ף ליעפת אל םא ליגוי צל רזש ןה

 רושלכוה וא

 ...תלדה לע םדוק קונרל םיבייור 47 ₪

 : ורד סמבה - טינמב

 5 אלכל סנכית - יקסנליש התוא קש ₪

 ...ךנוצרמ

 :אלכב

 ...רבעהמ תואובנו תונורכיז ,תוחור ₪

 , לבא) !הבוט הבושת - זהבוט הלאש ₪

 | (יטתאפ ידמ רתוי היהת לא

 :ולו'ג לש רדחב

 תונוכתה תחא ₪

 |[ לש בויגב םילגסמש

 .תוזירז איה  ולויג

 ...םוידי

 :ןורדסמב

 רבכ לוכי התא וישכע ₪

 ...יטתאפ תויהל

 ::דוסה רגעמה ךותב
 !הא ,םירוה סירוח ₪

 :ינשה רוחה דיל

 | ריבעהל רשפא םא ₪

 תמאבש ןמיס ,והשמ

 ...ךירצ

 | (םש הזיא) :זארזאהלא לש רדחב

 / ןי ו | ימל ,וזנוב חתפמ וא םצע התפמ ₪

 [אל הביתה תוחפל !תפכא

 .הרוגס ראשית

 תאייחב) הנושמ דואמ ךרדב ₪

 :.הקיר קוידב אל םג הביתה ,(םוזמוז

 לכ .יוסח רמוח שי היינשה הביתב וג ₪

 .וילא בל םישת אל ילואש נוסח ךכ

 :ןורדסמב

 סע תצק קסעתהל ןמזה עיגה וישכע ₪8 |

 .תלדה

 ,םישנאל (תתוצמו) בישקמ התא סא ₪

 עדוי םגו תונמדזמ עדימ תוסיפ ףסוא

 לבקתו 1+1 רבח ,טושפ ןובשח תצק

 .תלדה תא חתופש דוקה תא

 ...מ1.] 21] בותכת ,אל סאו ₪

 :רצואה רדחב

 ..והשמ הסכמ הכימשה ₪

 ...רצוא שממ ₪8 [

 לכ ,ךל ורמאש המ לכל תבשקה סא ₪

 ...ךל םירכומ תויהל םיכירצ סיצפחה

 !םישנאל בישקהל ךל יתרמא !אה)
 התא ,ייה !ךל םירמואש המל בישקת

 (!יִל בישקמ אל

 :הלעמל

 קוידב אל ןידאלס 'יסאל' ןטפק ₪

 לש רנוטלשמ גגה דע טוסבמ

 אוה !תושעל המ לבא .דארואהלא

 המ לכ השעיו ול ףופכ תאו לכב

 .ול ורמאש

 היאר וזיא ול הארת ןכ םא אלא ₪

 ...הדישחמ

 :רתנה סלואב

 .המידק סדקתה ,שושחת לא ₪
 !אה אה ?אה ,תוצצונ םייניעה ₪

 עיגה וָישכע לבא ...לזמ ךל היה סעפה ₪
 !ןשקא תצקל ןמזה

 !תוגרדמב ףדרמו ₪

 :לדגמה שארב

 סושמ ,יופצ המכ ,ןוכנה עגרב קוידב ₪

 ...המ

 ידי גשיהב ?ברח ₪

 ...ברח ןכ םג ₪

 ךל השעתש הרותב לע ךומסת לא ₪
 םמיינעב אל דחוימב ,הדובעה תא

 גרבנוורש םג חוטב היהתו) ...הלאכ

 (...תואמגוד המכ דוע איבהל לגוסמ

 ,הלאכ םיניינעב ןיבמ גרבנזור תוחפל)

 (.ר.א - !ילפרע

 !!!ונרמגו גנבו ₪ =
 !!5 טסווק גניק תא תרמג !!!בוט לזמ |

 62 דומעב ךשמה



 לוכה אל הז םיִלְואי/

 רחש יבוק

 תניוצמ תונכות תרדס -

 סע ו ( ןס | *וח תרצות 6

 רובידל הבסה :

 .(תירבעב

 אלל רבכעה תא ליעפהל דמל לבוי

 יתבשי ינא .ומצעב וז הנכותב שמתשה אוה ןכלו ,תויעב

 .תויופצ אל תויעב רותפל ידכ ודיל

- 

 אוה קחשמה רוביג
 הלוגס תינוכמ אוהש ,טאפ-טאפ
 .תוינוכמה ריעב היחה הדומח)

 :קחשמבש דוחייה תא וניליג ןושארה ךסמהמ לחה

 עטקל המרג ,רבכעה תרזעב ,ךסמה לע פח לכ תריחב

 טאפ-טאפ ,םיתעל .עשעשמ היצמינא ְּך

 וא וב שמתשהו פחה תא חקל

 .והשלכ לולעת השע ומצעב צפחהש

 ךלוה טאפ-טאפ" ,הרדסב ןושארה קחשב

 תייח אוצמל הדומחה תינוכמל רוזעל ונילע ריב

 יוקינל ןוכמב תחלקמ תושעלו ןולב אוצמל 8 ומ
 דעצמל ףןרטצהל ידכ תאז 2 6

 וה
2 

 1995 .כגרפא , 40 י'ףיכנ םיבשחמ"

 ,תורוצ דומיל - תויכוניח תורטמל וב שמתשהל ידכ הנקנ לבוי לש בשחמה

 תונכותה םלוע יכ םיעדוי ונלוכ ,לבא .דועו םירפסמהו תויתואה תרכה

 ליגל וליפאו ,םיקחשמב דחוימב רישע בשחמל

 תמילג תא ריסנ םעפה זא .רתויב ריעצה [
 ...עשעתשנו ךנחמה /

 עב תויעב רותפל שו תולטמה לכ תמלשהל ךרדב

 .ךרדב ונפסאש םיצפח

 ולא ש ידי לע לבויל יתרזע ,ונקחישש הנושארה םעפב

 : וב דליל ידמ ההובג קחשמה תמרש םושמ ,תונווכמ

 המישמה תא םילשהל חילצה לבוי ,ןכמ רחאל לבא

 .הרזע אלל

 וניא הז קחשמב דחו*מה ןילנעה
 אלא  ,הנורתפבו המישמב

 :עטקבו תרזדהנה הקיפרגב
 .םיעשעשמה היצמינאה
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 ./"חריל סט טאפ-טאפ'' ,ךשמהה קחשמ-
 =  הילעו ,תועטב חריל העיגמ תינוכמה
 ִּ .ץראה רודכל רוזחל

 תדמוע בודה  ינפב

 תנכה -  המישמ

 תדלוה סו תביסמ | - אצה ל
 א | | < 2% | לש שוקה תמר  ףאו

 תונוגה לכ .הרישל [₪ '% 5 7 4 4% .רתוי ההובג המישמה

 תורזוע הריש לש 6 ול-- 6 '+ | לבוימ וענמ אל ולא תודבוע
 .הגוע | ןיכהל .בודל תקידבב תובר תועש תולבל
 = .רדחה תא טשקלו "... לע \חלנ םא הרקי המ"
 האבסמב ואדיווה קחשמב וא
 .חריה לעש

 לודג ןווגמ עיצמ הז קחשמ

% 

 לכ וקח לבוי הז קחשמב םסג | % 

 רדחה תא דחוימבו ,ךסמו ךסמ -
 תושופתת אצמ םש ,גגה תיילעב

 .תונולנעמ
 העקשוהש ,יל רורב הנכות סדנהמכ

 גכ רורבו ,הלא םיקחשמ תנכהב הבר הדורע

 תיתשתה תא לצנת הנכותה תא תחתפמה הרבחה

 .םיפסונ םיקחשמ תנכהל
| 

 ףרטצה ,טאפ-טאפ תרדס לש ךשמהל ףסונב ,םנשאו

 םיארוק הספוקה לע .ןולב ןובוד :שדח רבח

 || רחאל לבא ,בודה-ופ רוביגל ו 1
 ב ו ₪ |( ₪

 בודל יכ ,וניליג קחשמה תלעפה = 3.

 (77- ₪ -.שנמנ5

 .בר רומוהב ןייטצמ קחשמה

 ציצמ ןולב-ןובוד רשאכ ,לשמל

 | צעה תיבב אצמנש פוקסלטב

 | טאפ-טאפ תא האור אוה ,רצחבש

 ,ללש רבה המ ןיינעמיי ,חריה לע

 ,"!חריה לע השוע ,טאפ-טאפ

 .רמוא אוה

| 
| 
| 

 לכב המישמה תמלשה רחאל םג

 לבו: רזה ,םיקחשמהמ דחא

 תופיאה בושו כנש םהב קחישו

 םייפוק טיטקפא קחשמל ;הלועמ - הקיפרגה לש

 .תובר תועש ךשמב לבוו תא קיסעה אוהו ,םיניינעמ

 ן חקיי אוה קחשמ היא לבו: תא סילאוש םתייה סא

 ."חריל סט טאפ-טאפ"יב רחוב היה אוה ,דדוב יאל ותא



 גש "ןבל-לוחכ" םיקחשמה תרדס לע יתהפיס

 הרצייו ייהיבוב ריעב לט תואקתפרהיי - "תבשחמיי

 ."הרורצ

 - "תבשחמי" תוסחב שדח קחשמ לע רפסא תעכ

 ."ןירותסמה תורעמב"

 םע קחשל הצר דימו הספוקה תא האר לבוי

 הנכותה תנקתה רחאל .דמתנה כנראה

 תיבב ורגש ,ינוו אוה בבושה בנואה לש

 .רעיה הצקב

 25 6% לויטל אצוי ינור
 4 ףסוא אוה ךרדבו
 = ולש לימרתב
 תויגוע ,תועבטמ

 םתרזעבש ,םיחופת)
 רעיב רובעל לכוי אוה
 תורעמל עיגהלו
 הליחתמ םש .ןירותסמה.

 :תיתימאה הקתפרהה =
4 "ָ 

 .ךלמה

 תבותכה העיפוה דסמה לעש תורמל

 רקבלו ךישמהל הצר לבוי ,'ףוס"
 תוכחל +צלאיי אוה .ריעב םג
 ינורי הרדסב אבה רוטילקתל
 .י'הלודגה רועב בנראה

 בותוא ההיז לבויש ,ינייג ונל הכחמ חתפב

 "המ ונל עידוה ינו'ג יינידצלא" תטלקהמ

 שי המ תעדל הצר לבוי .ונינפלש המישמה

 ןורתפב יתרזע תא שקיבו ,תלד לכ ירוחאמ

 סלוס ונאצמ ,םימולהי ונפסא .המישמה

 סייחה םירוציה תא ונרכיהו

 תא ףוסבלו ,ןבצעמ קויג ,דומח שיבכע

 תא בהא לבוי .תחאה לגרה לעב ךלמה

 בבותסהל ליחתה אוה ,םירוציה

 ינור ומכ קוידב רדחב ומצע ביבס

 ומכ תחא לגר לע צפקלו בנראה

 :הרעמב

 : תוכיאב הניא הקיפרגה ,םנמא

 ןיינעמו ךשומ קחשמה ןיידע לבא ,טאפ-טאפ

 ךנתסהל ונלחתה רשאכ .יצחו שולש ןב דלו

 רכו לבוי ,םינושה סירדחה

 ,ונאצי ונממש רדחה תא

 ,ומצעב ליבוהל שקעתהו

 ינור תא ,הרזע אלל

 .תורעמה ךובמב בנראה

 הכרב האר לבוי ,ףוסבל

 רחאל  :ולמעב

 ךלמל  רסמש
 תא +פקמה

 העיפוהש ,שמשה

 ,ריעל לעמ

 תאירק הטחס

 .לבוימ תולעפתה

 "ה



 וי קמ רה ה | ₪ מ '*
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 0 יה ₪ ₪"

 תוננות לש בחר ןזוגמ העיצמ
 רפסה יתבל תוקתרמ

 \ אדי.( \ד

 קטובור דש
 9 צב רו ףימוב\\

 | תלעופ .םינחבמב תוקתעה תעינמל הנכות
 תא הנשמ תאז הנכות .תילגנאבו תירבעב |
 דבעמב רביח הרומהש ןחבמב תולאשה רדס |

 ותוא לש תונוש תואסריג תרצויו םילילמתה

 לע רומשל ךדימלתל רוזעתש הנכותה .ןחבמ
 .םרשוו

 תילגנאת תהפשה תארוה

 ו-3 תומר וצסחפפ זא 6018 |
 =... 1ו!| לש וירפס לע תססבתמ הדמול;

= 7-0 = 

 מ-7 - -

 תאצוה) תילגנא הארוהל עודי החמומ

 רצוא הנקמה ((2א1016 ז!ח1וז5ו[ץ+ 5
 יז התיכמ תוצוחנה תומרב םילימ 3500 לש

 תכמתנ הארוהה .תורגבה תניחבל דעו

 הסרגב .םילימה תנבהל רזע תונומת 700-ב

 .הנכותב תולולכ תונומתה לכ השדחה

 | רחא יטמוטוא בקעמ תרשפאמ הנכותה

 לוק ףיסוהל ןתינ .דיממכתה לש ותומדקתה

 \ ירבודל תואסרג תומייק .ןוכנ יוגיה דומילל
 דומילל םג המיאתמ הנכותה .תיסורו תיברע

 .ךוניחה דרשמ רושיאב .םירגובמלו ימצע

 יס אכ 0

 יללכו םולימ רצוא דיוכיל> הורותפ הנכות
 תונבל יתריציה הרומג .

 םיניינעמה סיאשונ לע סשונמ ידוה

 | תיתודידי .לוקו תונומת הליכמ .+י

 .ךוניחה דרשמ רושיאב .לועפלוה יב

 תרצוי הנכותה .טסקט רוזחשכ זונכות

 הפשה ידמולל םירגמו םיקתרמ םסירגתא

 תוצונק טסקטהמ תקחומ הנכותה .תילגנאה
 61.07 תטיש יפל ,ינושל גוויס יפל םילימ
 טסקטה תא וא (םילימ לש ןותנ רפסימ לכ) |

 יליגרת קיפהל תרשפאמ הנכותה .ולוכ
 .דנלטוקסמ תאבוימ .ריינה לע

 ומ 5 דאד"

 ארקנה תנבהל תמדקתמ החותפ הנכות
 תאבוימ .הנכותב תכמתנ תירבע. תילגנאב
 .בייהראמ

 זוטא וזדו דאדפ
 םיליגרתו םיקחשמ תרציימ הנכותה
 .וחבו בתכ הרומהש םיטסקט סע םיעשעשמ
 .הילגנאמ תאבוימ

 שזפג תרבח תונכות
 תועודיה 104 תונכות לש ןווגמה לכ
 ,5סצםסהאש) תילגנאה הפשה תארוהל

 סא[ 5דםא ,(2\ קא[ \57םא |
 אסא[ סאמ ,אוגדסהאו פדא

 .הילגנאמ תואבוימ .(דפדא ה

 . םירומל תומלתשה . מה
 ְ 1 | וו ' - \/ ומ וו

| 
 ופי / ןכ הרנכרותה . ₪ 1 9

 , תלכו לת ילגנְז |
 % ה חו | ם

 ,םילשורי 10577 ד.ת ,קטאוגניל
 | .02-713606 סקפ , 02-7340536 ןופלט

 ,ךוניחה תודסומ בוטנחמ-ב ליבומה ןורתפה
 .היגולוננטלו םיעדמל תודבעמ

 חש שת תפר כרס וה או
 םירומה תואמו םידימלתה יפלא תא

 וניתוחוקל גוחל םתופרמצה ז :
 ,טראב ךוניחה תודסומ בוטנחמ טקיורפב |

 םיננדמכנ תוד

 וכ ל רוה יין מו

 03-497836 .סקפ 03-4997515 .למ

 הפיה תיידיע תופח

 החומה לבל "נווט ינהמ דורו

 ,,ךיי'ב םיחיב ,חסמ ם"הוחב

 1 000 סה יב לירטאב ולו

 ןושיזומה תבחהב

 ד ו םינודיתב םיבוונ ךדעוירק' םוסרמ

 ₪ | ודי לג ןבדועמ עדימ
 ,םטקמלמב דדו ה טעמה

 וי וואו תטועמ
||( 1 

 ו

 ההפבוס בש ה ₪ דוב

06-65 29 

 | ה עדמנ 'מ\אנה ןוא"זומה
 "ףיבו םיבזעהמ"' תא רקבנ ואוב

 ספ מ"הוהחב עדמל ימואלה ןואיזומב

 ןי"

( 
 / ח

| 

 1995 לירפא ,40 "ףיכו םיבשחמיי



 ןייד הדליה :הכירע

 ידע לש תינכת סכינפב סיאיבמ ונא הזה ןויליגב

 סיצבבקה 20 תא שפחל תלגוסמש ,סוכרומ

 .סתרימש ךיראת יפל ,סינורחאה

 םייניעהי' תייעבל תונורתפה רתי ןאכ סיעיפומ

 תוינכתה יבתוכ תא םיכזמש ,(37 ןויליג) "תוזזה

 .ורוביח לע סרפב

 תוצלמהל וא י"םיפיטייל .םיפצמ ונאש וחכשת לא

 סתאצמש תוירוקמ תורוצו תונכת תויעב לש ןורתפל

 שפה:  0834516

 ₪ ₪ ::שוק תגרד

 סוכרמ ידע

 תפשב הבתכנ וו תינכת

 תלגוטמ א*חו

 םיצבק 20 דע גיצהלו שפחל

 םא .םתרימש ןמז יפל ,תינרוחא

 | יפכ , םיוסמ רפסמ סינייצמ אל

 םסתיצרו ו/זאפסו/5-ב םעפ םתדבע | םינו וח או לכ תא גיצת איה -  ,שרדנש
 | רתו> ןיאש ןייצתו םיצבקה

 .םיצבק

 אוה ,רטמרפ אלל ,דבלב 1.457 םידילקמ סא :לשמל

 .םינורחאה סיצבקה תשמח תא תייטמזטוא הרוצב גיצנ

 | ד ו
 רודיה ירחא קר תנתל) רטמרפה | ם צ ב ד וו

 קזספזפהו 6!\5(1.25, |( 1995- סוכרמ ידע - תליא |

 [ 20 דע - הציחמבש רתויב םישדחה םיצבקה תגצהל תינכת ]

 ישפצ [ תינכתב םילעופה סינתשמה תמישר לע הזרכה ]

 עוס6ססוז6 1.233066; [ םידבוע הבש הציחמב סינורחאה סיצבקה תא שפחהתש הרודצורפ ]

 .יהשלכ תונכת תייעבל ןורתפכ

 ,תניינעמו השדח ,תירוקמ תינכת םכל שי םא

 ,ונילא תינכתה תא וחלש ,התוא םסרפל סכנוצרבו

 .ןויער הז רודמל

 | וא תורעה ןכו הלעפהל תוארוה ,רבסה ירבד ופרצ

 רש | .שורד םא ,תורהבה

 1 '  ,םיסוריוומ יקנ ןוטילקת יבג לע וחלש תינכתה תא

 1 .סיפדת ופרצ ,רשפא סאו
 תאו תינכתה רבחמ לש ליגה תא םג ןייצל יוצר

 .םיבשחמה םוחתב ול שיש םדוקה עקרה

 הטבע ב

- 

 זכא .רתויב שדחה צבוקה קר גצוי , 1.451 1 :דילקנ סא

 ,םינורחאה םיצבקה 22 קר וגצוי , 1.457 22 :דילקנ

 ןטק רפסמ לכ וא ,םיבבק הברה ךכ לכ שיש בצמב

 .אצמנש

 סישפחמשכ ,תישומישו רתויב הריהמ איה תאז תינכת

 וא ,ומש תא םירכוז אלו דבאש אבוק העודי הציחמב

 סיעודי אל סיצבק סירצונש סירקמב |

 תלעפה .סי"וצמ סהש תעדל יוצרו

 ה הק רוחמק יסיקהה קח ל אחיו יט רטטוי

 ד 80-ק456/41. רדהמב |

 וליא הנכותהמ האיציה ירחא תעדל | 4-- פה שס אופ
 בוק סתבתכ ילוא וא ?וגוש םיצבק |

 תא םתהכש םימי 5 רובעכו ,הסוהד הציחמ ךותב
 .היעבה תא סכל רותפת ילוא תאזה תינכתה ?ומש

 שאר ₪ 8 שד ה ושש 8 א= תק קת שש השפע 27 08 מוש = = 5

₪565 0 

 תחו,החוס,א,ץ : עשו

 קה  שחשחפ = 4 עלה 4 ." 0 - שוש 6006 : ו

 היס תהז

 האוס : החץ[ | ..21ןס1 3( חפ[12]:

]3 : 1.5086 

 סוטז,חווח : ות ח 2[:

 ות1ס : 56160

 01 : 1ה1611ח16 ;

 !85+ : החץ[ 21..1]סו ןסחק\חז;

 ה ו ה ה ריקי רייר רו רו יל קי וו ירי ו" ו יי. ו דקו + דוח.ווקיווה. ₪ ןח 5 ₪ ₪:



 , כו וס וה שי ווק 0.11 < 1
+ 2 2 

 עפז

 הֶצ חוסהוה : 5(חחק[2]|:

 | םסקוח

 בות

 ןפ[ץ+999999990=]1: | [ שורדה םומיסכמל ירפסמה ןמזה הנתשמ סופיא |

 םסוסאץ(1.ץ) :\ו ח!6!ח('1.85! = ')

 [סז א:=ע 00ואחזס ] 60 0681

 ]ה51[א]:=0:

 ת3חו6[א]:=":

 ו 5ז( *.*'.בז6ה1ע6,1810) :

 חגו | א ]:=1ח10.תחו 6;

 | - שתו|6 (0056הי0=0) 60 טפו

 /[  (:ה0 .זוחר351[=>6[א])גת1(0ח[0.זו/חו1351<6[א+ |])(ת6ת ט6שות

 1351[א]:=1ת1(.10חר6; תחפש[ א ]:=1ת10.ה8ה6, 1851ת8016:=תהתַס [ א+1]:

 וי

 [וחטה6א1(גת[0):

 ו:

 וגת 3011101 1851(6[ א ] ,01) [ םימרוגל ןמזה הנתשמ קוריפ ]

 5זז(03,/01.03): 11 סז03(0ע[0])=] תשסה 03: +

 5וז(61.םוסתז ,תוסמו!ת) ; 11 סז6(תוסתות[1=)]0 !ת6ת תוסח!ת:='0'+החוסת(];

 5וז(01.תסטז,תסטז) ; 50ז(01.תרנה חווה ) |

 11 0ז.הסטז<10 !ת6ת תסטז:='0 +תסטז]

 1[ (.חוגת<10 16ת תווח:= 0'+ חווה;

 1סז 2:=ץ 4סיאתוס 1 40 11 תפחו2[6]<>תההו2[6- 1] (תסח טטקות

 8,4(2010%): ( םתרימש ןמז רדס יפל סיבתכנ םיצבקה תומש |

 יאח(6(א:2,')' ,הּגחו6ס[א]:13,' ',63,-)

 ע16]ה(נבסתות ,-' ,0:.ץ681,  ',תסטז :',תגוח) ;

 וי

 יתססו]וטז6 1116[ ט תר טז [ םיינקתה תומשה רפסמ תריפס |

 י/פז תּגחו6] : 5!חתק[12]|;

 ט6קומ

 תחוס:=]1 ;

 6 0ז51('*.*',בזסחוט6,וח(0):;( הציחמ תומש אל ,ביכרא יצבוק קר שפחת תינכתה )
16 | 

 | ] תבה6] :=1ת[0.ח3ת6;

 ו | תח0ה1(6ת10):
 | | 1( חגתו6] <>1ח(0.הבחו6 !ה6ת 1תס(תחהל)

 וטתונ] 0056י0ז<>

 1[ חחו<ע (ת6ח ץ:=תחוס; + הציחמבש תומשהמ רתוי אל -וגצויש תומשה רפסמ סופיא ]

| 

 טסקוח ( הרודצורפה תא ליעפמה יזכרמה עטקה )
 1[ קהזבתוססטה(>0 1ו6ת ?פ|(קגזהנמ1(517),ץ,60066) 6156 =

 1[ ץ=0 וה = 1( הציחמבש רתויב שדחה אבוקה סש קר גצוי - םסיצבקה רפסמ שרדנ אל םא |

 1[ ץ>20 ותסת ץ:=20; =( יגולונורכ רדס יפל תומש 20 דע גיצהל ןתינ )
 תתחו:=

 (?]זפסזו 16א1601ס0ז(10):

 16 טתנ

 80וסאץ(1,ץ+2)
 1[ החו=ץ ותסת וב!13'(6ח6 0[ 151 -') 6
 | | ורז('לת]ל ',ץ,' 165 ות 0ות0ז01ץ -') |

 | וש ת(ס]ה(":10,77055 <50> 10 א11...'):
 " ז0ק681) 1080%6=:8ץ טח!11 71
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 אנט לאוי

 איה '"תונולח'" תנכות
 תואמגודה תחא
 הנכותל תוטלובה
 צמאמ הב עקשוהש
 תריציל םוצע יתונכת
 םישמתשמל םילכ
 תונשל ולכויש ידכ
 תוניחבמ הנכותה תא
 המיאתהלו ,תובר
 .םיישיאה םהיכרצל

 "תונולחיי תא תוושהל הסננ סא

 ,םיריכמ ונאש תורחא תונכותל

 רפסמ "תונולח"בש | הארונ

 לודג ,םייוניש עצבל תויורשפאה

 .תורחאה תונכותה תמועל הברהב

 תויורשפאהמ המכ וגצוי וז הבתכב

 הגוצתב םיבר םייוניש תרשפאמ

 םישענ םייונישה בור .תיפרגה

 "הרקבה חולי םושיי תועצמאב

 אצמנה (60א780 קגאםסז)

 .(א[41א) ישארה טירפתב

 לעפוי םא עובקל לכונ ₪

 ימינפה ךסמה-רמוש

 ידי לע ,י"תונולחיי לש

 אוהש ןמוה תעינק

 ןמז .הלעפהל דע הכחי

 ובש ןמזה קרפ אוה הז

 הבוגת היהת אל

 דע ,שמתשמהמ

 .ןסמה-רמוש תלעפהל

 -ןחלוש ןולמסב רחבנ ,המגודל

 ןולח לבקנו (סמ5א702) הדובעה

 .תובר תויצופא םע לודג

 תלטבמ 0 ךרע תעיבק

 -רמוש תלועפ תא

 ןיב רוחבל ןתינ .ךסמה

 תואמגוד לש בר רפסמ

 .ייתונולחיי

 זרייוניזננ

 הונולחב
 :םייוניש רפסמ עצבל לכונ הז ןולחב

 :ןמסה בוהבה בצק יוניש .1 ןכו ,ונתושרל הדימעמ הנכותהש

 ומוקימ תא שיגדהל הצרנ םא .וניכרצל ןלוצינל תועצה רעבוי

 ךומנ בוהבה בצקב רחבנש
 .רתוי |

 הגוצתה יוניש
 תיפרגת

 ךסמה-רמוש תעיבק .2

 :(56ג5א 54%58) י'תונולח" ,תיפרג הביבט התויהב

 ןתריחב ידי לע ,ךסמ-רמושל

 .הגוצתב הריחבו טירפתב

 םג ןתינ ךסמה-רמוש טורפתב |

 תלעפה רחאל .המסיס עובקל

 רומשל שי ,המסיס סיעבוק םא

 תא רוכזלו) הלש קתוע

 אלָש בצמ עונמל ירכ ,(ומוקימ

 .סנכיהל םילוכי וא

 0-0 היו,

 ב

 תינבתר 1[
- 

 \ ...חינבת תכירע | תכיוע

 - חמ רטוש
 םעחמא בהאאאסת - [3] :ןט
 תקז|2 | |[צ :הייהשה

 גלטניפ |36 18 ווי | [*% ]81 מוש |
 תרחוכ תשילג 4

 ןפסה בןהבה בצק

 ימיא ריהמ
 1-11 |י

 שורפ 9 זכרטב 0

 :תשר חופציצצ

 :הרגטמ יכוע

 :הרעה

 -רמוש םסתנקתה רבכ םא
 ,ןוגכ ,ינוציח ךסמ
 היהי ךיוצ ןסמה-רמוש תא ולטב ,גהזפח סא

 ,"'תונולחיי לש ךסמה-רמוש | ,המסיסה תא דילקהל
 .תוליפכ עונמל ידכ תביבסל בושל ידכ



 :םינולמס חוור יוניש 3

 ךווא םש ונשקהש בצמ רצונ סיתעל

 סושיי ןקתוהש וא ,ןולמס לש דואמ

 -תנכות ידי לע ךורא ןולמס םש סע

 תומש לש בצמ רצונו ,הנקתהה

 .סינולמס לש םיפפוח

 םסע  תונולח סנשי םיתעל

 ןולמסה רותיאו ,םיבר םינולמט

 הז בצמב .עגיימל ךפוה שקובמה

 חוורה תא  לידגהל יוצר

 ןולח ךרד השענה ,םינולמסביש

 הרושב ךרעה יוניש ידי לע ,הז

 ז160אנ "םינולמס ןיב חווריי

 = .(תילגנא הסרגב ,%6
 םילסקיפב  דדמנ  חוורה

 ,ךסמ טנמלא והזש ,(יקהב)

 רתויב הנטקה הדוקנה ,רמולכ

 .ךסמה לע

 לש תורשפאב רוהחבל םג ןתינ

 תומש ,רמולכ ,םש תשילג

 הרושמ רתוי וספתי םינורא

7 

 םירביירד 3503

 םיודחה
 ,ןוגכ ,בשחמב הרמוה שיגש ב רש למ

 וא ,שדחב ןשי לוק טיטרכ תפלחה

 ךירצ ,סכ-אסא  ןנוכ לש הפסוה

 ,הזה יונישה תא '?תונולח''ל רידגהל

 שמתשהל היהי רשפאש ידכ

 סימושייה לכב ןכו ,השדחה הרמוחב

 .הב םיצרומה

 תישענ השדח הרמוח תרדגה

 רביירד תנקתה ידי לע

 .ייתונולחייל דחוימ (םקזעמש)

 רפסמ םע העיגמ י"תונולחיי

 הלאכ םירביירד לש לודג

 ,הרמוח לש ןווגמל םידעוימה

 הרמוחה לכ טעמכ ,םויכ סלוא

 לש ירוקמ רביירד םע העיגמ

 ,דחוימב םאתומה ,ןרציה

 .הזכ רביירד ןיקתהל ףידעו

 ןולמס תריחב ידי לע השענ הז |
 (פאז/מַא5) ייסינקתהה להנמי'

 .ייהרקבה-חוליי ןולחמ

 וא הפסוה ןיב רוחבל ןתינ ןאכ

 םא .םירביירדה רפסמ לש התחפה

 ו
 ו [ר

 תא "<-הפסוה רוחבל שי ,טקסיד

 וא םושר אל ןקתה להנמיי הרושה

 :תילגנא הסרגב) "ןכדועמ אל

 או גאו יג6ךד צא זז

 סוקימ תא שיקהל שי ןכמ רחאל

 "תונולחי"ו ,(היירפסו ןנוכ) רביירדה

 שמתשהל ידכ .המצעב ותוא ןיקתת

 תא לחתאל ךירצ ,רביירדב

 הציוהלו תאצל ,רמולכ ,"תונולח"

 .שדחמ

 תגוצת יוניש
 םירטמרפ
 םיימואלניב

 תא רוחבל תרשפאמ "תונולח"

 ,ומוימוי עדימ גצוי ובש ןפואה

 לע תלבוקמה הרוצל םסאתהב

 :שמתשמה

 ךיראתה בתכיי דציכ עובקל ןתינ ₪

 -סוי-שדוח וא הנש-שדוח-סוי)

 (בייהראב לבוקמכ ,הנש

 ,חיש) ימוקמה עבטמה למס ₪

 (דועו גונלרטס הריל ,רלוד

 םע תועש 12 - העשה גצות דציכ ₪

 ,ב"הראב גוהנכ ו תפסות

 .תועש 24 תגוצתב וא

 ,םיפסונ םייונישו ,הלאה םייונישה לכ

 ינימואלניביי ןולח ךותמ סישענ

 .יהרקבה חולי טירפתב

 םירזגומ ,+ראה תריחב ידי לע

 .יטמוטוא ןפואב םינוש םירטמרפ

 סורגת יילארשי" תריחב ,המגודל

 תרדגהל ,ח"ש - עבטמ תרדגהל

 .דועו ןועשב תועש 24 - תועש

 דחא לכ תונשל ןתינש ןבומכ

 .תישפוח הרוצב םירטמרפהמ

 יעבצב יוניש
 תכרעמה

 ותוא ריכזהל יאדכש ףסונ טירפת

 .הגוצתה לש םיעבצה יוניש אוה

 טירפת ךותמ תישענ וז הלועפ
 ."הוקבה-חול" ןולחב "*עבצי'
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 לש םיטס ליכמ אוהש ךכב

 לכ רובע שארמ םירדגומ םיעבצ
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 ינווג :המגודל .החפשמ התואמ

 סיבולישבו ,םודא ינווג וא לוחכ

 .ןיעל דואמ םימיענ

 :תובו תויורשפא תוחתפנ ךכב

 םיעבצ לש םיבול'ש רוחבל ₪

 "עבצ תוכרעי טירפת ךותמ
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 ןולחב .םישדחה םיעבצב

 גיצמהו זכרמב עיפומה המגודה
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 .הפיח 7 ,ללחו הקיטנוריווא
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 ןליא-רב ריאמ

 ,יעוצקמ רמוח רתאל יתיסינשכ ,םינש המכ ינפל דע

 ומכ ,םסנמא .ןמז הברה ךכב עיקשהל יילעש יתעדי

 רמוח אוצמל לכוא ןכיה יתעדי ,היוצמ םירפס תעלות

 .דבלב יללכ היה הז עדי ךא ,תודהי וא הרבח יאטשונב

 אשונ) סישנ יפלכ תומילא לע והשמ בותכל יתיצרש חיננ

 תיירפסל ךלוה יתייהש ירה ,(םסויכ ,עמשמ יתרת ,י'סחי

 יבתכ ןיב רבונ יתייה םסשו ,הרבחה יעדמל הקלחמה

 לדוג רדסב והשמ ,ךורא אל ןמז רחאלו ,םינושה וע

 יתייה ,םייעובש-עוכ > ליש

 ,ןוכנ .ישקובמ תא ג

 ,ינממ םלענ רמוחהמ

 תא סינכהל דמחנ היה אקווד ,תיבב ישיא שומיש רובע

 איצוהל ילבמ םהיניב יגלדילו םימייקה םירוטילקתה

 רוקי אוה הזכ ןנוכש אלא ,דרפנב דחא לכ סינכהלו

 ךרוצ יטרפ םדאל ןיא ,השעמלו ,םוקמ ספותו יידמל

 .הז ןיעמ ןנוכב

 תתרשמה היירפסל ,םיימדקאה םיכרצל ,תאז תמועל

 הז ןיעמ יתולוכשאי ןנוכ ,םישנא יפלא תונוש תורטמל

 ,ןכ לעו ,ידמ ןטק אוה

 הו ןיעמ םיננוכ השולש

 ו 24 לש הסננה םירשפאמ

 יליבקמב םירוטילקת | 4 9 יתעגה םינש רחא'
 ב ךרדה ,לוכה ךסב ךא

 עדימה ירגאמ לש סלדוג ו ,העודי .העודי היייייו

 וכומה) סבור .הנתשמ ו - 1 .השקו ה
 יבג לע יוצמ (בחרה רוביבל 5 "עפ 10 רעל יתדמיל| טג" הפה ,ךכ

 םימייק ךא ,דחא רוטילקת רשאכ ,הטיסרבינואב

 הזו ,היפרגוילביב יתדמיל

 .ןמומ יד היה

 ,הנתשה בצמה  םויכ

 םא .תוטמרד יד הרוצבו

 ךרדב שופיחה השענ םעפ

 ןיב הריבנבו תיארקא

 ,תע יבתכ לש 'תוהתפמי'

 בשחמה דמוע סויכש ירה

 הנשמ אל .בתוכה תורישל

 התיכב דימלת התא םא

 הטיסרבינואב טנדוטס ,יט

 ,יפרגוילביבה םוחתב הרזעל קוקז התא - הב הצרמ וא

 ריכמ התא ילוא .ךכ ךרוצל ןיוצמ ילכ אוה בשחמהו

 ,רוטילקת ותואמ צוח ךא ,יכוניחה רוטילקתה תא רבכ

 סיאלמה םירוטילקתב אלמתמו ךלוה םלועה

 .סלועבש רבד לכ לע היצמרופניאב

 עדימה ירגאמ תא ראתל איה וו הבתכ לש התרטמ

 .ןליא-רב תטיסרבינואב סייוצמה

 תטיסרבינואב תיזכרמה היירפסב
 'תרש' ץ6 בשחמ ונשי ןליא-רב
 תשרב סירבוחמ וילא רשא (50ק /58)
 תונחת' ם'וותמה םיפוסמ הרשעכ
 הז בשחמל .סופמקה יבחרב 'שופיח
 וא ,אג1פ גוסמ םירוטילקת ןנוכ
 הנומש ,רמולב .ילובשא' - תורבעב
 ןנוכ יבג לע וידחי םירבוחמ םירוטילקת
 .(הנומש לופב) דחא

 דימלת התא סא הנשמ אל
 טנדוטס ,!ט התיכב

 - הב הצרמ וא הטיסרבינואב
 םוחתב הרזעל קוקז התא
 אוה בשחמהו ,יפרגוילביבה

 .ךכ ךרוצל ןיוצמ ילכ

 םידחא עדימ ירגאמ

 3 לש 'חפע: םיספותה

 וז אל .רתויו םירוטילקת

 לכל הסינכש אלא ,דבלב

 הכירצמ עדימ רגאמ

 ליאוה ,תרהחא הדוקפ

 ורצוי  םירוטילקתהו

 וניאש ןיינע) תונוש תורבחב

 טנדוטסה לש  וניינעמ

 .(יוצמה

 בשחמה ישנא ,וז הביסמ

 תרשפאמה הנכות ובתכ ןליא-רבג תטיסרבינוא לש

 ףוסמל עיגמש ימ .דחי םג עדימה ירגאמ לכב הטילש

 רגאמל עיגמ אוה ותועצמאבו ישאר טירפת אצומ
 .ותוא ןיינעמה עדימה

 םירגאמהו ,ומצע ינפב רופיס וניה עדימ רגאמ לכ ,סנמא

 ולאכ ןהב) תורבח רפסמ ידי לע וחתופ םיברה

 ןבומ וילאמ ,תאז םע .(הנכות לש הז גוסב תוחמתמה

 תולימ יפ לע יסיסב שופיח רשפאמ עדימ רגאמ לכש

 ;תינומלא הלמ סע תינולפ הלמ) ינאילוב שופיח ,חתפמ

 תואצות אוציי ,(דועו תינומלפ הלמ אלל תינומלא הלמ

 דוביעל ישיא טקסיד לא וא תספדמה לא שופיחה

 .המודכו םילילמת דבעמב רתוי רחואמ

 ירגאממ דחא לכ לש רצק רואית ןלהל
 :תשרה לע םימייקה עדימה

 ןוטחוהתו(166 [מ06א 1984 (1

 ,היפוסוליפ :יללכ ןפואב חורה יעדמב רושקש המ לכ

 .דועו הירוטסיה ,תורפס
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 ,האופר ,םיקיודמ םיעדמ - םימייקה םיחטשה לכ תא

 ,תופש ,בשחמה יעדמ ,ךוניח ,הימיכ ,םיקסע ,תואלקח

 יש לע יוצמ) דועו ,דועו היגולוכיספ ,טפשמ

 .(םירוטילקת

 ךרע לכ .םירתוכ 40000-מ רתוי םסיפסונ הנש לכב

 .הדובעה ריצקת תא סג ןתונ יפרגוילביב

 םירמאמל היינפה קםו!050קת6ז'5 [ם66א 1940 (3

 .(תותד יניינעב תצקו) היפוסוליפל םירושקה םירפסלו

64 1969 1.5 

 םירוטילקתב שומיש ,לשמל .תונרפסהו עדימה עדמ

 ישנאל בוט .דועו היירפסב בשחמ ישומיש ,תוירפסב

 .רפס יתב תוירפסב סיניינעתמה ךוניח

₪76 1966 65 

 תוח"וד :ךוניחה םוחת

 ךא ,ךוניחב םירמאמ ,רקחמ
 היגולוכיספ) ימוחת-ןיב ג

 .(דועו

 ט 6 \[[הוז5 66

 זתה[סזמה(ו00ס0 תת 6

 / / ה | הרבחה יעדמ 2
!' .-.% 8 :0 ]5 

 02!50%10ו6041 77

 3 ₪ 5 ? ז ה 5 במ 4

 יעדמ 5850200 4

 הרבחה

 80018| 1/סח%\ 451-8066 1977 (8

 תילאיצוס הדובעו הרבחה יעדמ

 הלכלכ אםז/זאת0 תאו 87-89, 0-94 9

 תודהי ללוכ ,תותדה יעדמ א6][קו0מ 1086465 (10

 תונוש תונושלו תויורפס א11.\ (1

 קג0סז 1981 - רואדפ (2

 טפשמה תיב לש םיאלמ ןיד יקספ :ןידה יכרוע תכשל

 .לזוחמהו ןוילעה

 יעדמבו ךוניתב רקחמ רגאמ - דלאס ןוכמ (3

 52016 1984 - הרבחה

 יעדמ לעו לארשי תנידמ לע םינותנ :אוה ןכ ומשכ

 .סייעוצקמ תע יבתכב אקווד ואלו ,ללכב הרבחה

 תימוי תונותוע 786 16:₪+6|8)ג 705% 1988.93 (14
 הז ןותיעב עופוהש המ לכ לש תילגנאב אלמ טסקטב =

 אלו ליאוה ,לוכה טעמכ :קויד רתיל) תונורחאה םינשב

 לכב עדימ רוזחאל ןיוצמ .(דועו תמוטרפ תועדומ וטו וו

 ולא םינשב הנידמב הר לש ה מ

 צץ 4 7 7 15
 .הז אשונל םישדקומה תע יבתכו םירפס ל :היגולוכיט ספ

 החור ו וו וו

 שקתהה קגזז:או=- הא [הוו6ְצ ה

 1 א |: דו :גוזח וזו 48 וו

 \ וייה | * ה | "₪ וו ₪ הו

 ותז[ז\: רז שו

 דיה רבם

 ה

 תורשפא 11611065: 1.15( ₪865 וה 6116 4 : (1 6
 טקסידה ךותל רגאמהמ רמוח 'דירוהיל
 .יטרפה

 יפרגוילביבה רוטילקתה (7

 שדח רוטילקת ,הנכוה וז הבתכש זאמ
 רוטילקתה :עדימה ירגאמל סנכוה

 'ףיכו םיבשחמיב בתכנ וילע) יפרגוילביבה
 .(34 ןויליג

 - םלועל אב שדח ו

 ימ היה ,םינטק םתייהשכ יכ חינמ ינא

 תושעל הצור התא המ :םכתא לאשש

 לש השישר ואיבה זאו ?לודג היהתשכ

 תיבב תוחא ,לשמל ,םירכומ תועוצקמ

 םויכ .'וכו סייט ,רטוש ,יאבכ ,םילוח

 ,ךבוסמ רתוי הברה קסעה

 ןאכ אלש חובר תוביסמ

 | וא

 :רקיעהו .ןטרפל םוקמה

 םינש רשעל בורק הזמ

 'רקה עוצקמ םייק

 לש ודיקפת | .יןעדימ'

 ללכ ךןרדב ,בגא) ןעדימה ו

 :ךרע ןייע .יתינערימ'

 קפסל אוה ,('הריכזמ'

 הנמזה יפ לע עדימ

 וליא ,לשמל .שארמ

 תודובע םוחתב םיזרכמ

 דרשמ םעטמ ירובע םיחותפ תכתמפה

 ארוק התא םא ?ב"הרא לש ןוחטיבה

 ןל הבושח הניא וז הלאש - ליגר ןותיע

 לעב ,הרקמב ,התא םא ךא ,רקיעו ללכ

 תגשהש ירה ,תכתמ תודובע לש לעפמ

 ןלעפמ תא קינזהל הלוכי שקובמה עדיטה

 רובע (בר) ףסכ םלשל יאדכו ,המיזק

 הבושתה תא ךרוגע אצמתש תינעדיסה

 .הנוכנה

 :םיפטונ םיינכט םיטרפ

 'תרשיל םירבוחמ סופמקה יבחרב םיפוסמה

 איה קשממה תנכותו ,לבונ תשר תועצמאב

 לכ תא תרשקמה וו איה) 5

 עצבל ןתינ .דחא 'םיטירפת חוליל םירגאמה

 ותוא יבג לע םישופיח רפסמ תינמז-וב

 לש תולבגמה ורובתה אל ךא ,קסיד

 רפסמ לדגיש לככש ,רורב .הלא םישופיח

 רפסמ םג ומכ ,סופמקב םיפוסמה

 יוכיסה לדגי ךכ ,סא-1זאמ םישפחמה

 .תכרעמה יתעיקתיל
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 לש הנכותה - ף"לא
 תוימדקאה תוירפסה

 לארש* תנידמב

 אקווד ואלו ,עד*מ ירגאמ דוע םנשי
 ןתינ ךכל המגוד .םירוטילקתה לע
 תלעופה ף"לא תנכותב תוארל
 (ןבורש) תוירפס 30-כב
 לארשי תנידמב תויאטיסרבינוא

 הנכות .(סלועב םיפסונ תומוקמבו)
 םג ךא) סקאוו יבשחמ לע היוצמ
 טופמק לכב ,(םירחא סיבשחמ <

 המכ שי בשחמ לכלו ,ץראב ימד?
 ןתינ הנכותה תועצמאב .8

 ,רפס לכ הבר תולקב אוצ+
 תחא לכב ,תילגנאב וא תירבי
 הניתבמ .ץראב | תוירפט+
 הנכותל שי תיפרגוילביבו תיבושזי
 איה השעמלו ,םיפסונ סינייפאמ

 .תדחוימ הריקסל תיאכי

 ירגאמב דיתעה

 עדימת

 תלאש השעמל איה עדימה ירגאמב דיתעה תלאש

 אלא וניא 'דיתעי רותב ןאכ בתכנש המ ,רמולכ .הווהה

 .(ב"הראב אקווד ואל) לייוחב םינוש תומוקמב יהווה'

 עדימה ירגאמל םייופצ םירופיש השולש
 :םהו

 .םירגאמה לש תיתועמשמ הלדגה (]

 יבג לע) עדימ ירגאמ 15-ב םתקפתסה אל םא ,תישאר

 :הניפב םכל הכחמ דיתעהש ירה ,('תולוכשאי יננוכ המכ

 דיתע ,(ישדוח ןוכדע םע) םירוטילקת תורשע לש רגאמ

 הלא םירוטילקת .םכל אצמיהל רחא וא הזכ בלשב

 תונשב הניגנ תואספוק םש לע) 1ט<>פ0א ךותב ואצמיי

 ,םירוטילקת תואמ וב שיש ןקתמ ,רמולכ ,(50-ה

 םלוכ לע םישופיח תעצבמה הנכותו םיננוכ העברא

 סירוטילקתה ,רמולכ) ילארגטניא ןפואב דוחלו דחיב

 בשחמ ישנא ידי לע יתוכאלמ ןפואב 'ורבוחי" אל

 ,(ןליא-רב תטיסרבינואב הרוקש המ תמגוד) םיימוקמ

 .(ללכומ ןפואב ונביי הרמוחהו הנכותהש אלא

 .אלמ טטקט וללכי םירגאמה (2
 לבקל היהת ,רתוי אל כא ,הבושח תוחפ אל תורשפא
 רמאמה לש חתפמה תולמ תא וא יריצקתיה תא קר אל

 ,עדמה לש רקחמה ילכ םויכ םניה עדימה ירגאמ

 1 אלמה טסקטה תא לבקל אלא ,יפרגוילביבה ונויצ ךות
 6₪₪[16038 -ה רגאמב עצבל ןתינש ךרדכ) רמאמה לש
 2 לע םירפסה תואצוה ורתווי והשלכ בלשב ,רמולכ .(01
 1 היהי דיחיה םוסרפהו ,תעה בתכ לש האלמה ותספדה

 /- ריחמה לווי ,בר ףסכ ךסחיי וז ךרדב .רוטילקתה לע

 בשחממ רתוי רהמ ועיגי םירמאמה ףאו ןכרצל יפוסה

 : השדחה הטישה ,תאז סע .ארוקה בשחמל בתוכה
 / םויכ רשא רתוי תולודג הספדה תויורשפא ךירצת
 .ןתא דדומתהל תולגוסמ ןניא תוימדקאה תוירפסה

 ו

 .טסקטה לא תושיגנ היהת תיבהמ 3

 תלוכיה - םיידיתעה עדימה ירגאמב אצמייש ףסונ ןורתי

 בשחמה לא ותוא ידירוהילו תיבהמ עדימה לא עיגהל

 תונומת 'תדרוהיל עייסמ םדומה םא ,רמולכ .ישיאה

 סנכיהל ךרדה אצמית (בורקה) דיתעבש ירה ,םיקחשמו

 הטיסרבינואב הדמע ךותמ קר אל םירוטילקתה לא

 / ופוסבו ,שופיח עצובי ,תיבהמ סג אלא (1ג א תשרב)
 [/0 ולכות ךיא ובשחת קר .ישיאה בשחמל רמוחה חלשיי
 וניניעל םינתשמ ךיאו ,דחא דצמ הרומה תא עיתפהל
 .ננש דצמ 'רבחמה תויוכזי יגשומ
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 םוכיט

 השדח תועמשמ לביק ירקחמ-תוטישי גשומהו

 .עדימה ירגאמב ?נורטקלאה שופיחל ותוסחייתהב
 הדובע ילכמ רשחמה תכיפהב םועייסמ עדימה ירגאמ
 תא הטעומ אל הדימב ףילחמה ידומיל ילכל אדירג

 ירגאמש ,םויכ עדימה סלוע לע רמול ןתינו ,רפסה
 - שואה עדיה תולובג תא םיצרופ םיינורטקלאה גדימה

 / .ימוימוש הרגש השעמכ

 תישא יא: = . 2
 , ,רר זץ" /
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 < .!תורתומי רצומל בשחמה בשחנ םעפ סא :הנורחא הלמ
 % .עדימה ירגאמל בשחמה תמיתרש ירה ,הארוהבו ךוניחב
 4 | דשא ילכ ,הארוהב ינויח רוע-ילכל בשחמה תא הכפה
 8 9 .דיתעב רבגיו ךליי ונייחב ובוליש



 .בוטו ליעי קוביח - סויכו ,בוד 6 םעפ
 ,םייגולונכט םישודיח ראתלו רפסל סוקמה טעומו העיריה + 0 הארנ
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 .המצעה לכבו ןוויכ לכמ ,העש לכבו סוי לכב ונלא | םיעיגמ סה ןכש

 ,סלוכל עודי הכ סוקמב דומעל ידכ רהמ צורל ךירצ

 :ונב םירושקה סימוחתה לכב ונתרזעל אלחנ בשחמה ןכש

 - סצעבו .רשקתמו טלוק אוה ,רדשמו טילקמ אוה ,היוזיוולטל רבחתמ אוה ,ןייממו ףלוש אוה עדימ

 !אל המ

 ,"םדא ןביי לוכה ךסב אוה ,ןכ ...דצרמ סימעפל וליפאו ררועמ אוה ,דמלמ אוה

 רתוי ךירצ אוה םימעפל ,זובובל ףסכל קוקו אוה הנה :סעפ ידמ תושלוחמ לובסל רתומ ול סגו
 בשחמהש חיכוהל ידכ הוב ןיא יכו .םיסוריווב סג הקול אוה ונומכ קוידבו ,ןורכיו נ ,

 יתלבהו הבוטה הצעה ןמ והשמ ,בוט סעטו ךויח לש בוטרוקבו בשחמגתפ * ש ד וורורצי צ

 .בשחמ תדיל ילבח ינפב םידמועו ...םיבשוחו םיטבלתמה םירוהל ,תיתורבח ךא מ

 - םידבכנ םירוה סכל עודיכ

 ,תדמתמ בושחמ בצמב תדמחנה הרענה תע
 - בהזכ תרפוע האור אוה יכ ,בהואמ בשחמבש רענו
 ,לוזגי תחאב סיכה תא יכ ,לוזה ליזב בשחמ - 'תואיצמימ ורהזיה
 .ביצקת ןיבל בשחמ ןיב ,ביצעמ ערק שי דימתש ועדו

 םירחא לש םיסוריו תאשל ,םירוביג ונידלי המכ ורכזת דוע

 ,רמשנ וניא וב שיש המשכ ,רמ םייכב המכו

 ,חומה סדריי ושארב יכ ,חונבו טקשב ול יחש בשחמ לע לבחו

 .בשו? ובש הממ רתוי ,בשחמה ןמ איצוהל ןיאש ועדו

 ,\ורל סילליחתמו החמומ סישפחמ ,צועיי ךירצשכו

 ירחא ליבשב בוט בשחמ ,רחוב סדא רהמ המכ ...ררבתמ הנהו

 .קתמ וב אצומ ןרמש קר יכ ,קתו ול שיש בשחממ וקחרתה

 סדא ןואמצ הוורי אל ,םיה ימכ בשחמהש ,ורכיז רקיעבו

 .אומצל הברמ תותשל הברמה ...ומצע ןורסיח ותוא וב סג

 קטובור דשא יבח ,דקש רורד *

 1995 .לירפא , 40 "ףיכו םיבשחמ" וב
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 2 709 י90)מ םיניוומא
 'כ/ תוותא ם יכקומ

 דחוי עצבלנ
 דבלב ח"וע 84 -ב ב"גמ 1.2 םיטנקסיד 0 חל אחי/010 רבכנע
 ּ . | סמאדמ ג רבבע
 .םיטקסיד 0 לע ןוסחא תספוק :הנתמ+ ח"ננ 9 סו םוליפ רבבע

 ח"ט 9 אח6א0507] 0% רבבע

 הח"שע 429 | ידמימ תלת 6ל0חוהח 2

 רבכעל דפ - הנתפ

 = רבלב ח"וע 94 -ב ב"גמ 1.44 םיטקסיד 0
 .,םיטקסיר 0 לש ו תספוק :הנחמ+
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 % | א  שששמא טיטקפיד עצבלנ

 ץ ל ח"ש 21  ב"מ 1.25 5.25 ודא םיטקסיד 10 וע

 ח"מנ 34 | ב"מ 1.2 52.5דמא םיטקסיד 19 [%

 ח"םנ 38 | ב"מ 1.44 3.518 םיטקסיד 10 |

 חה" 48 | ב"מ 1.44 3.50% םיטקסיד 0

 תירוביצה הירפסהע קחשעמ - הנתענ

 .(ה"ש 10 חולשמ ימד ףיסוהל אנ) 2 ."ףידכו םיבשטחמ" :תונמזהל

 1995 .לירפא ,40 - "ףיכו סיבשחמיי
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 תמישר לבקתו ,ט1.6ד₪0א16 בותכ החיתפה ךסמב

 - קחשמ ןמזב בותכת סא .תניינעמ תויצפוא

 .עיגפ גנתלב היהת ,(8

 45 דומעמ ךשמה

 (צ:גכדיו6] מו[

 7 םוי

 ילוא זא ,יפיצפס והשמ תושעל ךל הרמא סיירג םא ₪

 ה'רבחהו הנקיקמו ןסניגש ינפמ חרכהב אל הז

 .דיגת איהש בוט רתוי והשמ לע ובשח אל הרייסב

 שממ ןיא) יירפס תיבהמ וירבהל" םיאתמ םוי אל הז ₪

 (:אה ,לודג לדבה

 תושעל ךירצ אל רבכ התא זא !הדובעה תא ךל ושע ₪

 .התא ןואג .התוא

 גרבנזור חורו) ...והובו והות צראה התייה תישארב ה

 ,ילפרע ,רוצעת אל תופנחתה) (...םימה ינפ לע תפחרמ

 (.ר.א - !והזו םניחב ילצא דבוע התא

 וזיא תעדל ךירצ התא ,קיתו םיטסווק לעוש רותב ₪

 .תותפל הריגמ

 ,תיעצמאה תא .אל אקווד ילוא רועפ רותבו ₪

 ישו

 "חכשיי ילסומש וילאמ ןבומ ךכ לכ הז המל ₪

 .חק ,ךל םינתונ ,ונ !!:?והשמ

 כור הו 65167

 לייא לש והשמ שי שדוח לכ - חיטבה ורוגהש ומכ

 ךסמב בותכת םא :םסעפה .(ילור ירוא ינאי) יטידרא

 אל יטידרא) ..לבקת ,צ50א5001 החיתפה

 (הלגמ

 רודמה ,רוקי סרפ תא רבכ לביק לור ירוא ,הזמ +וח

 ,לייא זא .גרבנוור לש תצרמנה ותודגנתה תורמל
 !י!!והריטס - לור ירוא שייע העקשהה סרפב קפתסת

 בו ב ₪." 7. ₪ 7 מקנה

 !המ ,ןימאמ אל .יארשא יסיטרכ שי סיקנרא ךותב ₪

 .ךמצעב קודבת

 ...םיעצמאה תא ךל שישכ רוישכע ₪

 ...יטפא ידמ רתוי היהת לא ₪

 :הינמרגב

 היהיש !תיצר המ ,ונ .ךילא תוקעוו שממ תונומתה ₪

 ןייפילע לכתסתיי קתפ ןהילע

 בוט רתוי תונומתה סע עטקה המ תעדוי תתרשמה ם

 ...לשמל ,לטפהמ

 ומכ שיגרת אלש המל זא ,ךל ךייש וישכע הפ לוכה ₪

 ...תיבב

 טשרתת ילוא יייאלמה לוסיחיי םע תמייסש ירחא ₪

 ..."הירלגייהמ תצק

 ...רדסב הז גלש סג !סשג ךירצ ₪

 ,בי"ח התא סא לבא ,(םיאור) רפתסהל גהונ אל יבג ₪

 .הארמה לומ תוחפל זא

 יי:הרעק !אל - ?בוט-עק .יל שי ,יל שי ,בישקת ,ןחלוש ₪

 ..הההפ ,הההפ

 (.ר.ה - !ילפרע ,בולע)

 ..צמוא תצק ,ונ !ךמצע תא ךותחל ךירצ ₪

 ...שאר'ת רובש :תחכש המ ₪

 חהחא סעפ הווחתשת ,ךגהנממ טעמ גורחת ,יוניש םשל ₪

 הז םגו ,םסלועה ךלמ ורוגה םדאל סוקמב יגרו'ג .טסל

 סא - קחשמב קר

 הז ,ןל רשאמ אוה

 ...רדסב

 "שמשת" הפמה ₪

 ...ליינה תווחתשהל

 קר ראשנ וישכע₪

 ...הליגמה סע םייסל

 ...אובי ךשמה

 2% - 1 נר

 תאבה המ !ךתוא חכש אל לודגה ורוגה ,לור ירוא

 תורימשה ךסמב שקה .הו תא .הא וא !סויה ונל

 צחלו (תדלקמה ןימיב) תורפסה תירכב 2

 :שקה קחשמ ןמוב .טחוטז

 תואירב סע תיטמוטוא ולעפוי תורימשה - הוא

 ;האלמ

 ;התא הפיא ךל דיגי -ּ

 .הצרתש הפיא םקמתי - ]א[זק

 (.רא - ...דבל וסנ - 6181 +1 ד+0₪1)

 16 01 סי 5

 םייח לבקתו 51 בותכ ,ייפח6פ תוז6 זס 517" בותכשכ

 .תוילעמל תוחתפמ ךרטצת אל םגו ,הא .םילבגומ יתלב
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 | ש

 ו 0

 לקטנטתה לש ומול
 יפל ולשוב םיזמרה - חכשש ימל |

 :לור :רוא לש ןוכתמה |

 :זראנרב

 ...רלעת ןפ סה ₪

 .תוחתפממ תוחפ אל סע אצ ₪

 ...םיבנג תוחתפמ =

 ער אל קסע הז תוירכוס תנוכמ =

 .ךומכ ליחתמ ףרופ ליבשב ללכב

 ...(םעפה דוע) ריעת ןפ סה >

 ...רומג רדווסב

 תויומכ סע םימיזגמ סקרקנ
 .ןוזיא לע רומשל ךירצ ,הפס =

 טלחהב איה הסיבכה תנוכ>

 .םניחב אל לבא ,רדווט

 ו

 סה םירגוא םג !תוישונא תב

 ...םדא

 ילגורקימב סמוקמש .

 רבכ) ...רדווסב לוכה והשכיא *

 ,תאזה החידבה תא ונעמש

 (.רא !ףוחד רפתשת ,ילפרע

 הז לגורקימב סירגוא םגוש

 ,ייה ...עמשמ יתרת) ...רדווסב

 (...הז תא דיגהל בהוא ינא ךיא

 :וכאנרב 3 |
 ,ךמצע תא יקחמתו סקפיט יחק ₪ |

 ..תנבצעמ הדלי

 :ןרוול
 קוחמל הויעמ הרועפה ₪

 ...המצע תא םוקמב
 ותוא סינכמו לותחה תא חקול ינא ₪

 .סיכל

 תורדג

 ;:יגוה

 ...תנבצעמ הדלי ,?יחרצתו רבכע :חק ₪

 ;ןרוול

 ,גייד .יל שי ,יל שי ,בישקת ,רבכע ₪
 !סילותח בהוא ,אל - !סיגד בהוא

 התא ,דחא יייל שי" דוע) !ההההפ

 (.ר.א - ?ןבומ ,רטופמ

 ךיאמ תקחוצ הנקזה הימומה ₪
 .הארנ הלש רעישהש

 הלש רעישהשכ קיחצמ רתוי דוע ₪

 !!!ייגלזמה הצק לעיי קר הוו ,קרוטמ

 ,אל) (ינא אל) .א:קה והשימ ,סכיא ₪

 לכ לש תיעבטה הבוגתה וו לבא

 תא האור אוהש רחאל ילמרונ םדא

 (.ר.א - .רקיה ינגט ,ךפוצרפ
 הדובעה תא ושעי רבכ סיטפושה ₪

 .םהלש

 .אלכב רמושל סצעב עיגמ סרפה ₪
 אל ,לור) ירוא הככ יכ !המל

 !רמא (גרבנזור
 םילותח ןיב ירקיעה לדבהה ₪

 לש ח?ר שי םילותחלש הז םישאובל

 :סיניינעתמה לכ ליבשבו וליבשב

 :הלק המר

 :תינוניב

 :השק המר

 ...לש הלמ ,ורוגה לש המרל עיגת אל |

161261 /\ + 

 טילחה סואבנניב הזיא .ראונימ תועט ןקתל הצור ורוגה |

 בתכ ורוגה הככו ,צש225א1 אוה ןורחאה בלשל דוקהש || |
 (םידוקו) תושדח שי ורוגל זא .תולאש הברה לואשל ילב |

 הז סא הס הד רד קמא םאוטזה א מסס

 .םזסספ, <1ם את, אוצאסס6א. כג(סם הזז, אזאמ א

 6 ה סחאא, הספקזא, 5551. סא
 תצקש עגרבו ,הלק המרב קחשל ...סואבנניב ,הפי אל

 הככ !!ןורחאה בלשה הזש טילחמ טושפ התא ךל השק ||

 | וו

 זו %
 ,םיבלשה לכל םידוקה לכ תא איבמ ןרימע ןתנוי

 איצוהש יל רפסמ אוה .םינקחש 2-ו דדוב ןקחשב

 קחשמה לש םיצבקב תונגבתה ךותמ םתוא

 ינפל רידא פוקס םכל יתאבה התועצמאבש הטישה)

 יל איבה אוהו ,(שיבא לש ןורחאה בלשה - םיישדוח

 ,םתוא סינכי אל ורוגהש רורבש םידוק 150 קוידב

 ימש הככ ,ךינתה תא ,לשמל ,בותכל טושפ רתוי

 תרועב םיצבקה תא אורקל לכו: םתוא הצריש

 | םידוקב רחב ורוגה .םתוא שפחלו ,לשמל סח

 |  רידאה דובכה תא לבקל םינורחאה םיבלשה 3-ל

 | :;הז יתרקוי רודמל הסינכ לש

 |  תהדפדתמעמת מזה 7חא085א  דחא ןקחש

 וו

 שזז אד מם מא צא גז1א6ס ם5, :סינקחש 2

 דת צכ םוייתה ד אווצס 55 |

 ןיינעתמש ימ זא ,םיירוקמ דואמ סה םידוקה ,ללכב =

 תרזעב קחשמה לש םיצבקה תא ארקיו לצעתי אלש

 ...הניפ ראב סש םירתתסמ םידוקה 0

 לש חיר םישאובלו הקימונוקא

 הז אלכב היורבחל לבא ;גרבנזור

 שממ ,םדא ,התאו) .תפכא אל

 (.ר.א - ..לנמרא רייגרו'ג

 רבחל !אל - ולבכ רסחל ,יל שי ₪

 ,דיגת ,שוגרבנזור) !ההההפ !לבכ

 םירגפמה יל שיהמ ךל שטאמנ אל

 ריכומ התאש בוט ,ןכ) (!הלאה

 שפחל ליחתהל לוכי התא ,יל
 (.ר.א - אבה שדוחההמ לחה הדובע

 שטוחה זא - ?הלוענ תלדה ₪

 .ןולחה תא הסנמ ךיראמה

 איה סא חור רתוי השעת הנוכמה ₪

 .למשחל תרבוחמ היהת

 ..."ןאפ" תושעל הצור רגואה ילוא ₪

 (אה אה אה)

 ילפרעו) ...קבאל לושמ רגואה ₪

 (.ר.א - ...לטבומל לושמ

 בוט םילכתסמ אל קבא לע לבא ₪

 ...הרזחב סיאיצומו

 !רגואהו גרבנזורל ףתושמ המ ₪

 ...חור הברה טישוע םהינש

 12%-כלו ילפרעל ףתושמ המ)

 ילספט לע סה רחמ !ונתנידממ

 (...הקוסעתה דרשמ

 ..אובי ךשמה
 ימ :איה הלאשה לבא ,םדא ,ןוכנ)
 (?!!ותוא בותכי

 * רי ו ור



 לעושה סוטיט

 הצור ורוגה ,לכייאו .יטידרא לייא לש חבטמהמ רשי

 סרפה לש ייהרבעהייב תיכז כייהסב ,והשמ ךל דיגהל

 || עיגה אל שדוחה דחא ףאלש ירחא ,רבעש שדוחהמ

 סע 10 ישוקב שי ךלש םיומרה לכמ ,םצעבו ,סרפה

 ךל חימצת אל תאזה הייכזהש זא !סנכיהל סנאיצה

 ...קאלאב ריד ,ילש ומכ וגא וישכע

 ךל ןתית ,זודא ץאא - ךכ קחשמה תניעט :סילכת

 ךיזזא - תאזכ הרוצב ותניעטו ,םילבגומ יתלב םסייח

 ,יטידרא !םידוקה תמישר תא ךל איבת ,ספע

 יער אל טלחהב

 א

 ךל השעת ש לע הציחל :יטידרא לייא לש הז םג

 .עורג דעצל טאסס

201166 6 (11654 3 

 :רדנו סעונ

 ..לוכה תא חק .776 אוה תינוראל דוקה ₪

 .ךלת איהש ירחא ראשיהו תרטושה סע חחוש ₪

 (זיל השעת המ :אל םא))

 עס) .התיבה עסו אפורהמ תרשרשה תא הק ₪

 (םולשל

 (םעונמ הו ,קיימ ,חק) .קיימל סיטרכה תא ןת ₪ ₪ |
 ,ןפצומ ילש דוקה) .05150 אוה ריסאה לש דוקה ₪

 (!רעטצמ

 ןופלטה תא םרה ,לצלצל העדוה לבקת רשאכ ₪

 (םוב) .םודאה רותפכה לע ץחלו

 גת ( סורר זי 1

 קחשמה תא ןועטל תוסנל עיצמ 11.-רדנו ותוא

 ,הצרת םא ואו ,(גניוואש) \ס2 א-0א101א :הככ

 סוטמה תא צצופל ידכ 41.1+סכ₪1, לע צוחלל לכות

 (רדנו ,ךילע לוענ) .לוענ התא וילעש

 גרבנזור ירוא

 , ל ו ₪ . ,סישדוח המכ  ידמכ
 ל ₪

 יי 4 9 לק ןונער ךורעל יתטלחה

 ו ₪ רודמה לש ותוהמ יבגל
 .!...תיסינ םאהיי

 לש ףסוא םצעב אוה רוזמה

 קחשמל סיעגונה םיעטק

 םא רשא ,(טסווק בורל) בשחמ

 קחשמ ידכ ךות םליצפהל וסנת

 אל והשמ עיפוי ,םינוכנה תומוקמב

 .ירפצ

 הזיא ,הקיחצמו הפי היצמינא ,יפרג וחשמ תויהל לוכי הז

 .סירבדה ןיב בוליש וליפא ילוא ,לילצ

4 
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 + צי

 היהי עטקהש רוסא :שיגדהל שיש רתויב בושחה רבדה

 ביעטק סינכא אל - רמולכ .קחשמהמ ילרגטניא קלח

 יא םהידעלב םא ,ויהיש לככ םייופצ יתלבו םיקיחצמ

 סל תתל איה ילש הרטמה .קחשמה תא רומגל רשפא

 ביליחצמו םידמחנ םירבד לש ףסוא ,םיישדוח-שדוח ידמ

 ובכ םא וליפא ,ולכותו ,םתוסנל םתבשח אל םכבורש

 האיצוהלו תוסנל ידכ קר וילא רוזחל ,קחשמה תא סתמייס

 .רודמב ועיפוהש תויומסה תוחידבה תא

 ו

 תצק הנהו ,דחא שארב ונלוכש הווקמ ינא וישכע

 וחלש (!םיעטק הברה םיבייח אל) םיעטקה תא :הקיטקרפ

 ימ לכל הפצמה סרפה .לבוש צוביק ,ילפרע םדא :ירזועל

 .תירוביצה היירפסהמ קחשמ :רודמל סנכנש

 3 םזנילבוג :שדוחה

 הילצרה 95 תואמצעה ,איבל ןורוא :בתוכה

 ...תיסינ םאה

 :היינאה ךסמב

 ?חנצמה תא תחקל ₪

 !לבחה לע ספטל ₪
 !הביתל םימעפ שולש דיה תא סינכהל ₪

 ו | :ףלוגה רודכב תוכהל ₪

 :תוומה ךסמב

 !םיה דדוש סע רבדל ₪

 זולצא ןקוחה רשאכ ןצילהמ םייפקשמה תא תחקל ₪

 :קנע התא ובש ךסמב

 !תיבבש שאל תכלל ₪

 יןוקרדה תרואמ לש ןיעה תבוראב וא ןזואב לכתסהל ₪

 :קדנופה ךסמב

 וקדסל פמאיצ םע סנּכיהל ₪

 :;הדוצמה ךסמב

 !ןבאה תא סירהל ₪

 :תלונמה ךסמב

 ישיטפה סע םיימעפ ינוונחה תא תוכהל ₪

 :םיננעה ךסמב

 :שמשל תכלל ₪



 0 לש 7

 1230 !עייפ | ,
 ] 79 // ומ אופ 1
 , .ל302 יעוִכ 0/ 0 721 / 0 אז 0 'נ

 037 ,?ויקא וע ו//04 יא[. [כוומ 2 ו[ 7/0

 25/30 תייק ,יאיל6 .קיי/6 3062 י/0 יקשה ןו0/ [₪5 רעו יכל |
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 םינותעה ינכודב גישהל

 םיקחשמל ןוחריהי

 דועו םידיקפת ,היזיולט ,ןחלוש ,בשחמ יקחשמ



 גרבנדלוג םס רד

 וא 12606 58/6116 567766 - 5

 סוקו:ג| 58161166 57506
 :תירבעבו

 תילטיגיד םינייוול תכרעמ

 תכרעמה רואית .1

 סופוופ| 5816116 היה ירוקמה המשש ,55-ה תכרעמ

 תרבח לש ףתושמ ףמאמכ ,1994 תנשב הקשוה ,5ץ5ז6חה

 הטקמ68< תרבח ,(הצק דויצ תקפסמה) א6 4%

 קפס) 0558 תרבחו (תרושקתו םינייוול תקפסמה)

 .(הקיפמו תוריש

 א1628) םיתוריש קכסכ תלעופ 0558 !םש תרבח

 870866956, כוס 17% :תארקנה תרגסמב ,תעצבמו ([₪טס

 םינוש םיתוריש 150-מ הלעמל לש (רישי רודיש)

 לולסמב םיבצומה םסינייוול השולש לא םירבעומה

 .1זטקח68 תרבח תרצותמ (אראה רודכ ביבס) (605ץה6

 ופצומו (א!9₪0) סוחד ילטיגיד תוא םירדשמ םינילוולה

 (!! 2 02-ל דואמ בורק) םינוש םיקיפאב (1מז6116)

 .הקירמא ןופצב 70%-כ לש הסירפ םיקפסמו

 הצק דויצ תועצמאב םירודישה תא םיטלוק םינכרצ =
 ן8" רטוקב תיתיב תחלצמ בכרומה ,א6 לש ₪

 תועצמאב תלעפומה (56ו 105 808) ריממ תספוקמו | /% 5
 יוהיז יכרוצל ,(םכח סיטרכ) 5וזז 6 -/

 תסינכל תרבחתמ הספוקה .שמתשמה \/, 
 .היזיוולטה לש ואדיוה 6

 .ןוכיתה ברעמה רוזא "לכו ב
 גלשו םשג) יפרוח ריווא ב סגה - 0 0 ₪

 חותפ רוזאב הנקתה תבייחמו תילוברפ הטילקה תחלצ

 בורקה דיתעל החיטבמ הרבחה ךא ,ריק לע וא גג לע

 .הנקתהל רתוי הלקו החוטש הטילק תחלצ

 (היזיוולטל םואית תדיחי) 56+ 1700 0% 3

 יפו ןייוול רודיש לש הטילק תרשפאמה הזדיחי

 .שמתשמל ךסמ קשממ תקפסמו ,רודישה

 - תללוכ ,₪0/3 תרצות ,הדיחיה

 ;(וידר תורידת) ריתל הטילק תדיחי ₪

 ;[.אג גוסמ הרבגה תכרעמ ₪

 חונעפל) אוסדסאס1 תרצות ילטיגיד ₪156 דבעמ ₪

 ;(ילטיגידה הטילקה תוא

 ;אוקמ6 תוא תסירפל 4516 דבעמ ₪

 ;1ח61ג6 תרוצתב ןפוצ חנעפמ ₪

 יוהיזל (םכח סיטרכ) 5חוגה 616 תאירקל תכרעמ ₪

 ,שמתשמה

 .קוחר-טלשבו ךסמ קשממב הכימתל תכרעמ ₪

 לש ואידיווה תסינכב היויוולטל תרבחתמ הספוקה

 .(וידר תורידת) ריית ןונפא אלל ,היזיוולטה רישכמ

 תורבחתה .4

 .?תיב היוזיוולט רישכמ לש ואידיו תסינכ

 תויונחב (6505 ריחמב) תורבחתה תכרע שכור ןכרצ

 תרבחה לש סישרומ םיציפמ תושמשמה הקינורטקלא

 5827 086 לבקמו ,תכרעמה תא הליעפמה ,8

 ול רשפאמה ,הלעפהה תרבחמ (םכח סיטרכ)

 םיסינכמ 5חופזז 64:6-ה תא .תוריש ייתחיתפיי

 ךכבו ,רישכמה תיזחבש 56 7 ךסק 50א-ל

 .תורישה לש חונעפו הטילק םירשפאתמ

 675 דע 34% איה תורישה תולע

 \ םיתורישה לסב יולת ,שדוחל

 58-ב רשאכ ,שקובמה

 לכ תומושר 4

 םיתורישל תואשרהה

 .ןכרצה לש

 ₪ שחה ה הקר

 .ש ₪5 == ₪ 5
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 קשממ .5

 שמתשמל ךסמ קשממ - 1

 יתימאה ןבומב ,הידמיטלומה תרהט לע יונב קשממה

 לילצה ,עבצה .החנמ סיתעל ללוכו ,הלמה לש

 ,שמתשמה קשממ תא םירישעמ םידחוימה םיטקפאהו

 לנורטקלא ןמוי לש תויצקנופ קשממב שי .תוטשפ ללוכ

 .תישיא הריכזמו

 .סכח שופיח ןונגנמו ירמונ-אפלא טלק תרדענ תכרעמה

 תומר רפסממ רתוי ,ללכ ךרדב ,דרוי םיטירפתה ץע

 .ךסמה לע הירוטסיה רמוש קשממה ךא ,טעומ

 שמתשמל הלעפה קשמוג - 2

 קוחר-טלש תקפסמ היזיוולטל תרבחתמה הטפוקה

 טווינ יצחו 055-ל הלעפה ירותפכ ללוכה (דבלב ירמו))

 .ךסמה קשמפ ינפ לע

 םיתוה?ט .0

 םינווגמ רודיב יתוריש רקיעב תקפסמ תוכיימה
 .עדימ םג ךא ,תהבשמל
 - :תוריש תקפסמ תכרעמה רתיה ןיב

 ;(הכירצ יפל םולשת) שהֶע סז \/וטא ₪

 וכו860ץ6זץ, 16 12ו8ח6ְצ :ןוגכ ,תולודגה תותשרה ₪

 ;םירחא םיברו (=וגההטו, אד, 45, אא

 דגש 115. אסטטסזא, אד ₪5א ףותישב ,טרופס ₪

 הוא, סואטאו א , 54011818, ףותישב ,םיטרס ₪

 .דועו דם0

 .ז[חתד|!אפ.  ףותישב ,רודובו הקיסומ ₪

 .דועו אוסאטז כסטסהא אדיש

 .םסיש נסאמפ לשו 1.008 50 לש םיקסע ₪

 םיטרס .7

 תולעב גץ 6 7ג6שא תטישב םיטרס תקפסמ תכרעמה

 תרגסמב סיטרסה יתורישל ףסונב ,הנרקהל 2.995 לש

 .םייונמה יתוריש תליבח

 הבוגת ןמז 8

 לכל תורופס תוינש לש לדוג רדסב הביגמ תכרעמה

 .תורישל השקב

 תוינטלומיס .9

 לש הקידב יפל תוינטלומיס ךירעהל היה ןתינ אל

 .תדדוב הצק תדיחי

 םיריחמ .0

 םיפסותמ וילא ,יונמל 34%-ב ליחתמה יסיסב ריחמ
 םייושעה ,עדימו טרופס ,םסינוש םיטרס לש םיתוריש

 .67%-ל ריחמה תא תולעהל

 םולשת תטיש .1

 . קיצ חולשמ וא יארשא סיטרכב ,ישדוח םולשתה
 = .תורבח תמגודכ ,הזוח לע ןכרצה תמיתח רחאל ,ראודב
 נו .םילבכה

 עדימ תחטבא .2

 ,שמתשמל 5חוגזו ב1 תקפנה תפסותב יונמ הזוח

 .תחיתפל 5טו דסס 80א-ה תדיחיב חתפמכ שמשמה
 .תילטיגיד תרושקתב תשמתשמ הלוכ תכרעמה .תוריש
 .תנפצומ

 שומ*ש .3

 .  תולעב ןהו השיכרב ןה ,תיסחי ,הרקי תכרעמה

 = דחוימב רישע ןווגמ העיצמ ךא ,םיפטושה סיתורישה
 : .םע תיתימא תורחת ,יתעדל ,הווהמה ,םיתוריש לש

 .םילבכה תורבח
 . הלוע ,הרבחה ימוסרפ יפל ,תונקתהה בצק ,ןכ ומכ

 < שמח יפ טעמכ הניקתה הרבחה .ןנכותמה לע הברהב
 < .תוחפ ךות (תודיחי 500,000) ןנכותמהמ רתוי תוכרעמ
 .הנשמ

 סוכיסל .4

 < .םילבכ תוכרעמל תיתורחת קפס אלל איה 25% תכרעמ

 . לסב םגו ריחמב םסג ,[7/ תוכרעמל וא ,תולכוקמ
 .םיתורישה

 < קפס אלל רשא תניינעמ הביטנרטלא העיצמ תכרעמה

 י .ולוכ םלועב [דיץ-ה תוכרעמ קושב חתנ סוגנת

 , הע < / /

 " "רה, צרב קר מלי לי 0 . .
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 .ח"ונ 1פפ לש ללוב ריחמב (החפשמ לבמ דחא) םיקחועמ 4 שובר

 ךובמב המחלמ

 4 0 םיללנתשעמ םיליפה

 י'/יפ| םיפסתו" ייונו) לתויא ימ6 00מא | %

 רה

 'גולנרה שגפמ !₪₪ו

 "הוה תמחול

 , גו
'" 5 

 ₪ ןידמ

 תוכוצמב הקתפרה

58 
 םויבא . ן / 2

 4 נלחב עסמ :
 קב םלפ | | "םיולמנה יטבג

 | 5 | 2 תיבב יתוא וחכשו

 | האובנה רננ הוקרה |

 6 | הירוטסה הדפ
 627 | םימדה ןויגפ - ירוצנ |

9 | 
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 סס 2000 יצאפא \ 3 םינילבוג

 *  סס ףשככמה תיכוטנ : טקמו םס

 -פ ןיע תחת ויע  קיטנאה לטנומוי |
 : 1 םיה באז 000 צאפא
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 .םולש ,םירקי םיארוק

 קר אלו ,תוחירפ הברהב הנשה ונילא עיגמ ביבאה

 תכורעתב וגצוה רשא םיטעמ אל םישודיח .עבטב

 התע םיאצומ ,וגקישב ףרוחה הכרענש הקינורטקלאה

 .חונמ ןתונ אל טושפ יקנעה עציההו ,קושל

 ירופיס המכו המכ הנורחאל וטלש תושדחה אשונב

 .תרמב

 רשפא םא) תיסנניפ היעב ינפב תדמוע טפוסורקימ

 .(וזכש הרוצב אשונה לע חדבתהל

 תא שוכרל הרבחה תשקב תא רשיא אל סרגנוקה

 ,תויסנניפ תונכות תקוושמו תחתפמ ,1חזטוז תרבח

 םישנאו םינטק םיקסעל תועקשה יכרעמו םיסימ

 ינפל לעופל תאצל הרומא התייהש ,הקסעה .םייטרפ

 יצחו דראילימ לש ךרע לע הדמעוה ,םישדוח רפסמ

 סויה דע יהשלכ הרבח לש רתויב הרקיה היינקה) רלוד

 ידי לע התנקנ טקפרפ דרוו תרבח ,רוכזכ .בייהראב

 ,סלוא ,(הנשכ ינפל רלוד דראילמ |.4 לש םוכסב לבונ

 טפוסורקימ לש תורחתמ תורבח דצמ תונוש תומשאה

 קוויש ךרעמב והשלכ סוחת לע הטילשו לופונומ יבגל

 התע .לעופה לא הקסעה תאצוה תא איפקה ,הנכות

 תולוכיש תוכלשהה תא יאקירמאה סרגנוקה רקוח

 וא דע .טפוסווקימל בר הכ חוכ ןתממ רצוויהל

 .תעצבתמ הניא הקסעה

 רבסהה תורמלו י"םויטנפ"ה תוריכמב הליפנה תורמל

 הסוגה לש הצפהה ךיראתב בוכיעה תורמל ,ילושה

 יניא רבכש יאדווב בל םתמש) ייתונולחי לש האבה

 יחותיפל ןיתממ רוביצהש תורמלו ("95 תונולחיי בתוכ

 תרמצב המוקמ לע לטניא תרמוש ,םיפסונ הרמוח

 וורמב ןושארה סםוקמה תא .םידבעמ לש תוריכמה

 דעוצ שארבשכ , 4860202א26/ -ה ידבעמ תחפשמ תספות

 ,תירחסמ הכירצל 100-הו תיטרפ הכירצל 66-ה

 אל םויטנפה לש ומוקמ םסג .דומיל תודסומו תידרשמ

 לטניא לש תויזחתה ,םלוא ,םירכמנה תמישרמ דקפנ

 הרבחה הפצמ התעו ויבגל ושממתה אל 1994 תנשל

 . תוריכמב איש תנש היהת 1995 תנשש

₪ 

 הלא לכלו תותשר ילהנמ םהש םיארווקה לכל

 :הלעמו 3.1 הסרגב *תונולח" םע סםידבועה

 לודומב ייגאביי ונשיש שדוחכ ינפל התדוה טפוסורקימ

 ,"תונולחיי לש (64:3 \/סוש) דוקה תולימ לש בקעמה

 סיבבקה דחאב שסקטכ תומשרנ דוקה תולימו

 ,לובי ,יידמיי ןרקס שמתשמ .ףטוש ןפואב םינכדעתמה

 לכ תא תולגל ,וב רבודמש אבוקה לש הקירס ידי לע

 ירה ,תשרב רבודמ םאו ,הנכותה לש דוקה תולימ

 .תילאטפ תויהל הלוכי האצותהש

 ץחר

4--\ 

 פהה  תכרעמב םישמתשמה םיארווקל

 .העתפה הנוכנ , 11 ]א 3

 תויוכז לבקל שמתשמ לכ לוכי ,תשרל רוביח תעב

 תכרעמה לכ לע הטילשו דוקיפ תחקלו 50ק6ז

 , [8א[ ידי לע רשוא ,הרקמב הלגתנ "'גאב"ה .תשרהו

 סע רושקתהל לוכי ,שורדה ןוקיתב ןיינועמש ימו

 .\(\1א44254 'סמ ןוקית שקבלו הרבחה

] 

 טויסה תא תשפחמ הינרופילקב הרבח
 .בשחמה םע ךל הרקש רתויב ארונה
 סירּזומו םינוש םירופיס םיעיגמ הרבחל

 םירופיסו םיזוירוק ,תונוש תויעב לע
 | =" | 4 0 [--- ו מ

 .קבת יווצק קכמ

 תשר להנמ היה 1994 תנשל הכווה
 המדא יתופת ספי'צ תסיפ ושא
 .ולש םישקמה חול ךותל הקכלפנ
 20 אצמ ,הדובעל עיגהשכ ,תרחמל
 קסידה לע ₪ תואה םע םיפד ףןלא
 ספ''צה תסיפש רבתסה .חישקה
 ₪5 תואה שקמ לש קספמה לע הצחל
 ..קוענ ראשיהל ול המרגו

 כ



 ומולח תא הלא םימיב האור רשא טפוסורקימ לע דועו

 סיתוריש תנתונ טפוסורקימ ובש - סטייג ליב לש

 ;םלענו ךלוה - שמתשמ לכל םייאקנב

 טיאוטניא תשיכר תא יפוס ןפואב החד ןיקרופס טפושה
 הלידגה ילולעתל צק םש ךכבו ,טפוסורקימ ידי לע

 היהת טפוסוורקימ .הרבחה לש היצוופורפה תרסח

 לע יאקירמאה םיטפשמה דרשמ לש הריקחל הנותנ

 ךכבש ,םינוש הנכות ימוחתב לופונומ תריציל תודשח

 .תונוש תורבח ןיב תורחתה ןורקעב תלכחמ איה
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 יריחמ תא ראורבפ שדוחב הליזוה לטניא י

 +4860%2/66-ה תא .זוחא 30 דע 10-כב הלש סיר( ה

 !רלוד 16-ב שוכר"

 סויטנפה תוריכמ ורבע ,1994 לש ןורחאה

 הרבחהש תורמל תאזו ,486-ה תוריכמ תא הנוש

 תפלחה עצבמ רובע רלוד ןוילימ 475 ייבירקהייל הצי:

 .סימוגפה סויטנפה ידבעמ

 חוורהו ,רלוד דראילמ 11.5-כב לטניא הרכמ 1994-ב

 !רלוד דראילמ .2.2 היה יקנה

₪ 

 ינפל ןפי זכרמ תא הדקפש השקה המדאה תדיער

 םוחתב סילעפמ רפסמל םיקונ המרג םיישדוחכ

 יבבש לש סינרצי רפסמ .םיבשחמהו הקינורטקלאה

 הלא סימיב תשגרומ הקפסאב הטאהו ,ועגפנ ןורכיז

 רוזחי תועובש רפסמ ךותבו ינמז בצמהש רסמנ .ב"הראב

 .ותומדקל רוצייה

 ם

 יס.יפ תחתפמ) טניופ לרטנט תרבח ןיב דוחיאה רחאל
 וכישמה ןיידע ,(ןוטרונ תחתפמ) קטנמייס תרבחו (סלוט

 התע .דרפנב ןהירצומ תא קוושלו חתפל תורבחה יתש

 תכרעמ לש קושל התאיצי םסעש ,הרבחה רבוד עידוה

 תא ובלשיו ,תחאל תונכותה יתש הנדחואת ,95 תונולח

 .תחא הליבחל םויה דע ונל םירכומ ויהש םילכה לכ

₪ 

 דואב ףלא 28.8 לש תוריהמב רדשלש ונחנה סויה דע

 היהי השקש רבד אוה ,םדומה תועצמאב ,היינשל

 םדומ - ונעדי אלש וליאכ - ןכבו .הרהמב ונממ רטפיהל

 תא הלא םימיב הגיצמ יט .דנא,יט,ייא .קושל עיגמ שדח
 .ןיידראפ םגדה

 לש תוריהמב םסינותנ ריבעהלו רדשל לגוסמ םדומה

 תרבעהו ,ןקת ןיידע ןיא םגדל !היינשב דואב ףלא 6

 םיהז סימדומ ינש ןיב תילמיסכמה תוריהמב סינותנ

 ןופלט יווק ןכש ,ןופלטה יטוח תא םמחל הלוכו

 14.4 לע הלעת אלש תוריהמב סינותנ תרבעהל םידעוימ

 .דואב ףלא

 ינש הגיצמ הרבחה סעפה .תורתוכב בוש ,מ.ב,י תרבח

 יבגל הלאש ינמיס םיררועמ רשא םיניינעמ םינותנ

 .תדעוצ הרבחה ובש ןוויכה

 רלוד דראלימנ לש דספה הארמ הרבחה דחא דצמ

 לש טלחומ ןולשיכ ...םיישיא םיבשחמ תריכמ םוחתב

 ללוכ) הרבחה התשעש תונכהה לכ לשו םימוסרפה לכ

 תוחוקל ךושמל תנמ לע (קראמסקלו הרבמא תומשה

 .ןומא רובצלו

 תכרעמ לש הצפהב ליחתהל תדמוע הרבחה , ינש דצמ

 ליכת הלעפהה תכרעמ !7.0 סוד.יס.יפ הלעפהה

 םישמתשמל ורשפאי רשא םינוכדעו םיבר םירופיש

 ןונגנמ ,םיצבק לוהינ ,ןורכיזה לש רתוי ליעיו בוט לוצינ

 ולקי רשא תוישומיש תויצפוא דועו םיסוריו ינפב הנגה

 .בשחמה יעוציב כי"סל וליעויו שמתשמה לש וייח לע

₪ 

 סוז.סא.מא הלעפהה תכרעמש העידוה טפוסורקימ

 ךכב .95 תונולח לש הצפהה רחאל קושל אצת 0

 רשא .מ.ב.יל הלועמ יתלחתה דמעמ הרבחה תרבוי

 דע .הלש השדחה הלעפהה תכרעמ םע הנכומ רבכ

 ,םלוא ,ודיגי םימי קר ,.מ.ב.יל רבדה רוזעי ןכא המכ

 הצפהל יפוס ךיראת ןיידע ןיא טפוסורקימלו רחאמ

 תוכזל לכותש ,.מ.ב.יל ליעות הייחד לכ ,95 תונולח לש

 .הרחתמהמ סיפסונ תוחוקלב

8 

 השיגה תא םכינפב איבהל ינוצרב תושדחה םויסל

 .ב"הראג םייסוריווה ''דמעמ''ל הנורחאה

 (םור.ידיס) קסיד לש השיכרל הנמזה הלבקתנ ידרשמב

 סייתימא סיסוריו 5000-מ רתוי םייוצמ וילע רשא

 ,םלועב תועודיה םיסוריווה תריצי תונכות לכ ,םיליעפו

 םיסוריווה ללוכ ,םיסוריווה לש חותיפה יייעונמיי לכ

 .דבלב רלוד 150 ריחמב לוכה .דועו דועו םיפרומילופה

 תנועמ תא ןוחתבל איה קסידה תשיכרב הרטמה

 ינפב ,תשרה ךרעמ תא וא ,ילשיאה בשחמה לש הנגהה

 תונכותו סיסוריו תצפה לש וז השדח השיג .םיסוריו

 ,תיתלובחתו תנכוסמ קר אל איה ,םיסוריו-תורצוי

 .תורקל לוכיש המ לש השחמה ןיעמ ףא הווהמ אלא

 שדחה בשחמל ןיתממ ינאו ,קסידה תא השכר יתרבח

 ,קסידב ןיינועמש ימ .וילע ותוא תוסנל תנמ לע ונינקש

 חמשאו ,[תא125,5₪02%ץ50₪ תבותכל תונפל לוכי

 .ול רוזעל

 ובתכ ,חוודל סינינועמ סתא וילע רופיס סכל שי סא
 ;תבותכה יפל

 (?סתוקט(6ז צו קח תוהז6

 1300 תוקטו6ז 26 6

 ק.0.םספא 6

 50ת 21620, (-/;) 8
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 .לגיפש ןור בייהראב םכלש
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 ==הרדרצש
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5 
 ו |

 י-- ש"צ

 9331 יי ו

 וו

 % % חד = ₪ ₪2. =-1 5 7 14. ₪ אש .שוש רש

 םיקטע

 ם

 הרבח ,תוישעת רמ.ה תרבח

 היויוולטב הכימת תקוושמה

 םילבכ תורבחל תיביטקארטניא
 יוושב הקסע לע המתח ,םיצוביקלו

 תואמל הירצומ קווישב 5

 .תפרצב ןולמ יתב

: 

 רתא חותיפב עייסת 5850א תרבח

 יאסזוש \צוש6 עדימה תכרעמב שדח

 רובע טנרטניאה תשרב 9

 לקוי ךכ .וזוהב טיקטעה תייליהק

 בייהראל ודוה ןיב יקסעה רשקה

 .(ולוכ סלועלו)

 תא םגרתת 'זארימ  תרבח

 החפשמה תואירבל הידפולקיצנאה

 היהי .רוטילקת לע ,(קינילק-ויאמ)

 הכ דע ןכש ,וגוסמ ינושאר לעפמ הז

 תוטושפ תונכות תירבעל ומגרות

 ללוכה) הידמיטלומ רגאממ רתוי

 .(םיירבע טסקטו תוניירק

₪ 

 ןוילימ העיקשמ תינפיה 15 תרבח

 סייביטפוא | תרבחב | רלוד
 החמתמה הרובח ,תילארשיה
 .ואדיוו לוק לש תילטיגיד הסיחדב

 יסנניפ דסומש הנושארה םסעפה תאז
 הרבחב תורישי עוקשמ ןפיב לודג
 .תילארשי

 םיטפשמ
 תורבחש םירובס םתייה סא
 הנכות יקיתעמ קר תועבות הנכותה
 תורבח .םתיעט - ופנה גוסהמ
 היינשה תא תחא תועבות הנכותה
 תויוכז .תרפהו תונויער תקתעה לע
 ףסכב ,םיתעל ,תוכוז ןהו) םירצונ
 .(בר

 תא העבת [1-2-3) סוטול" תרבח :

 לע ,(ורפ-ורטווק) דנלרוב .תרבח ן
 ,טירפת תודוקפ תייכרריה .תקת ה

 תויוכז תרפה ,סתעדל ה

 םעדחה -בשחוממו שידה שדח

 -רב אשונ וגיא סוטול לש טירפתה

 אליממו ,'םירצו: תויוכזב הנגה
 םירצוי תויוכז הרפה אל דנלרוב

 .ותוא הקיתעהב
 .החונמב ןושיל םילוכי םיתנכתמה לכ

3% 5 = 
 הרמוח

 ב

 העודיה ,%/8(8%-ת 0ו2ווג| תרכח

 לע הזירכה ,הלש םיחישקה םיקסידב

 :(יגט(גז תרדסב שדח ןנוכ

 (הגייג 1.3 =) 1300[ם לש חפנ -

 תוינש-ילימ 10 :השיג ןמו -

 ||.7א 8 :םינותנ תרבעה בצק -

 .היינשל

 דחוימ רקב תועצמאב לעופ ןנוכה

 היורקה היגולונכטב שמתשמה

 סומינימל תמצמצמה ,'10[0850יא3'

 .הלועפל הלועפ ןיב הייהשה ןמז תא

 .מייעמ + 575%5-כ ריחמ

 ם

 4 לע הטרכה 11 תרבח
 לעו ,תושדח ויד תוספדמ
 רודהמ רזי'ל תספדמ
 .ישימחה

(\ 

\\ \ 

 העל ויזה תקרזה תוספזמ -

 תוסיפדמ ₪65א\\זו!(655 0

 (עבצ תייצפוא+) ןבל\רוחש

 .ידרשמהו יתיבה קושל תודעוימו

 יסדנה ןונכת ורבע תוספדמה

 תוכיא תא  הלעמה שדוחמ

 לש ףא) תויולעב ךסוחו הטפדהה

 איה תופיפצה .(למשחה תכירצ

 2-3 תור'המו 600 % 300 םעז]

 .(הנושה הרוצתב יולת) הקדל 'מע

 תוכיאב הסיפדמ רזיילה תספדמ -

 תוויהמב 600 א 600 םעז לש

 ןווגמ לע הקדל םיפד 6 לש

 .טלפ יעצמא

 | ב | : ַי

, ₪ 
 ו: 4 " וטפא

4" *2* 0 4 

. 

 רה שח לכה הת ה חה הז סה ההחרהה ה חחח ה ה תרה ההר רחרה את חד החרס ה ה הרג | הכה פה חה ההה רח = - ₪
4 

 בטנ חומ ין ו 1

 5% = 1 ו

₪ 

 הסרג זאצסץ|(סת (:0תוהוּהחו167 5 -

 הנכותה לש תרפושמו השדח

 .הידעלב רשפא יא ביבר תעדלש

 השדח הנכות 4 א(?זץק10₪ו8ו| -

 .ינורטקלא ראוד תחטבאל

 רסמה תא הניפצמ הנכותה

 ,0והשלכ בוק וא  בתכמ)

 ןעמנה תותימא תא תאזדוומו

 תילטיגיד המיתח תועצמאב
 קר הז ןפואב .םימכח םיסיטרכו

 .רסמה תא אורקל לוכי ןעמנה

 עדימ תבינג עונמל איה הרטמה

 .חלושה תעירי אלל

 2 שגד -

 אטב רדנמוק ןוטרונ -

 טקסיד לע םיזמגה לזאפ -

 םע דחי (טקסיד לכב םילזאפ 9)

 הנכותה .לודגו הבע ןוטרק לזאפ

 סידליל) תונוש ישוק תומרב -

 .(םיריעצ

 ימלוע ןורכיז -
 הידירט -

 א18 100 -

 (רוטילקת לע) ףשכמה תיילוש -

 זיק המניט -

 םיקחשמ
 | םילולמנה לש םמלוע

 | (1.6הוחווח85 3)

 יתפוצה חבטמה חוחינ -
 2 ךרד ינמיס -

 קיומה

 =ר-דדהה



 + םירפסמה יא 8 לגוע

 175 תורוצו םיעבצ
₪ 

 (60) בדה ופ
 134 | (60) לבנרקב טאפ טאפ 8 5 םיקחשמה רדוח ₪ .- חמא 3

 14 ((:זכ) ןפ רטיפ 11 6 (0₪) םינושאר סידגצ

 , 89 ל 49 תויתוא ינו
| 0 

 59 רי 9 וםירפסמה
 | 89  םיקחשמה רדחב בדה ופ

 ו ןיי ל = ו = ל = רו == ל ו = | (  [= וורו ן= /  = ו = ל |
 | == - יו - השממה ומ-בע  ןעויצשב == ג ₪ 4-\- ה מב .

 49 סירגתא 9 הריציה תנדש

 ו 116 60 קסיד ידרוג 0 9 היבוב ריע
3 -- | 1 >" \ 

 / , 7 6 םילמ אלמ | 0/2009 / 16 תוירותסמה תורעמב
 .. "שכור לכל הנתמ - שק / | 2
 = דרוג תכות = ןוכ:יקחשמ 7 2-06 ב
 --..םיטקסיד לע הר (6) ןאיטיטל עסמ ו כ 0 67 וג

 77( סקפ דיק ₪000 | 6 2 הבישח יקחשמ
 | 134 | (6) תואקתפרהה בוחר + | 169 יא ארוק ינא - דוס יל שי

 59 טיהל תוא 169 יב ארוק ינא - רוס יל שי

 וייט שיט שץ במ ה | ן וו" [ קיש "ף4נירבגה כ ₪ הז - =] וש/יגוה 7 ודי וצלקוה

 = 7 + 2--₪ ₪ 4 | 2 - ו . א | ₪0 | | ו\ /* ו |''

 8 9 + ללחב ברק ו 9 הטיירוה דד . | | / . 4 \49 הטיירנגה דדיה

 / 9 +6 ?מסיק , א (//0| 9 7 לופכ גבגפ

 49 םילושכמ לול ו 09 לק ילקב ןובשח | כמ לולסמ | 0 % תולק ילקב '
 49 םירגתא 9 תועתפהה בוחר

 14 ימלוע ןורכיז

| 

 209 לקינורטקלא 49 האלפומה הנוכמה
 54 ןושלל תורגב תוניחבל הנכה 49 סוקיב עסמ

 6 26 ןושלו ריבחת 49 הבישח חותיפ
 / 4 6 יבי-יאי 6 ןובשח 49 הסאזמ 6 תגווזו צץ

 | 6 הירטמונוגירט 179 (6) רחא דמימב תילגנא

 0 : 36 תודיחי 3 הקיטמתמ תורגבל הנכה 19 לקיטמתמ
 | ₪, , 356  תודיחי 4-5 הקיטמתמ תורגבל הנכה 9 עדיולקיבנא

 יש וכו יאלמה רמג דע ,מ''עמ םיללוכו ח''שב םיריחמה 08- 0 72 2 /ףוכו םי בשחמי' תונמזה ול (חולשמ ימד חי



 ףייכדיתל

 ןייטשנייפ ינב

 הניגנ דומילל קחשמ
 !ףיכב
 הניגנ תויועט ןוקית
 ,בשחמה ידי לע
 !םיליגה לבל דעוימ

 תא תוארל אוה הרוה לכ לש םולחה

 ,דחא הניגנ ילכ לע םינגנמ וידלי

 לע וא רתנספ לע רקיעבו ,תוחפל

 םידלי הברה םג ,השעמלו .ןגרוא

 סילכב הניגנמ דואמ םינהנ

 סידמולש םידלי .םינוש םיילקיסומ

 סלועל םירשקנ ריעצ ליגב ןגנל

 הניגנב םידימתמ ףאו הקיסומה

 ,תושעל המ ,םלוא .םינש ךרואל

 סיתעלש בר לוגרת תשרוד הניגנו

 לע םגו) דליה לע סיאממ תובורק

 .הניגנה תא (םירגובמ

 - דחוימה סשה תלעב ,השידח הנכות

 תיינקהב רוזעל האב ,ייעטקית ןגני

 לעו רתנספ לע הניגנה תודוסי

 .תינגרוא

 דומילל הידמיטלומ קחשמ והז

 הבוחמ לוגרתה תא ךפוהה ,ןומיאלו

 חתופהו ,ינועבצ קחשמל תממעשמ

 .םילילצ לש םלש םלוע דמולה ינפב

 רשפאמה לגרס ףרוצמ סיליחתמל

 .רתנספל סישקמה חול תא ךופהל

 /רתנספב הניגנה תא המדמ הננותה

 לוק סיטרכב שומישה ,תינגרוא
 ומכ טעמב הניגנה ילילצ תא עימשמ
 וישע ךסמה ,יתימא הניגנ ילנ
 ושא תויוותבו םינמיסב ,םירויצב

 ישקמ'ב שומישה תא םיליקמ
 (תולקמה ,רמולנ) ?ותנספה

 תא תכפוה תדחוימה היצמינאהו

 דחוימב הנהמ ךילהתל הניגנה דומיל

 םיאליגה לכל סיאתהל לוכניה

 .םירלעצה םיאליגל דחוימבו

 תרדס תדעוימ ימל
 עמק'ת ןגנ

 תדעוי'מ תונכותה תרדס
 .תומרה לכב הניגנ ידימלתל
 תונכות :תש תללוכ הרדסה
 הניגנ תמרל תודעוימה
 :הנוש

 הקיסומ יבבוחל - סינושאר םידעצ

 ילעבלו הניגנב םסדוק עקר ירסח

 .הניגנב ינושאר ןויסינ

 רפסמ ןב ןויסינ ילעבל - םימדקתמ

 .הניגנב םינש

 םיריש לש ףסוא הליכמ המר לכ

 םילוקיש יפל ורחבנש (ראוטרפר)

 תוסנתה סירשפאמה ,סייגוגדפ

 יפל .הניגנה דומיל לש םינוש םיבלשב

 רחבנ םירישה ףסוא ,הנכותה יחתפמ

 םיחמומ לש קימעמ ןויד רחאל

 ללוכ ףסואה ,ןכאו ,ילקיסומ ךוניחל

 תוריצי לש רחבמו ,םיעודי סיריש

 .םיניחלמה בטימ תאמ תויסאלק

 :םיירקיע םיבצמ ינש תללוכ הנכותה

 ןומיא (1
 שמתשמה תא הוולמ ןומיאה בצמ

 ,ןדומילו תוריציה תרכה ךילהתב

 - ללוכ אוהו

 תוגר שמ . ןותמ חריצי תריחב ₪

 קשוק

 2 נאב הריציה תעמשה ₪

 ;לוק

 הריג 5 תניגנ לש המגדה ₪

 ;תינגרוא/רתנס5

 ;הריציה לש תימצע הניג) ₪

 ךמס לע הניגנב תויועטה ןוקית ₪

 ;הנכותה תוארוה

 לש תמלשומ הניגנל עיגהל הרטמב ₪

 ןמסל ןתינ ,הלוכ הריציה

 סישק םיקלח לע ןמאתהלו

 ;ורוימב

 די לכ לש הניגנב ןמאתהל רשפא ₪

 ו .דועו דוחל

 רושצ

 םי ולידה הופק

 | 0 .תריחק
 ו

 םיחופתה



 קחשמ (2

 ,הניגנל ןוצרה תא ריבגהל תנמ לע

 .הנהמ קחשמ הב בלושמ

 הניגנ רשפאל איה קחשמה תרטמ

 זאו ,תוריציה לש רשפאה לככ הבוט

 סנכיהל ידכ הובג דוקינב תוכזל

 .ייהליהתה לכיהייל

 לשו סירישה לש תמלשומ הניגנ י

 .תודוקנב הכזמ ,תוריציה

 אלל רתוי תובר תוריצי םינגנמש לככ

 םיבלשל סדקתהל םילוכי ,תויועט

 תובר תודוקנ רובצלו רתוי םישק

 ותוו

 ןייטשנייפ ינב |

 קסטעש רווחב ונטבמ לקתנ בר אל ןמז ינפל
 וב וראות .תוניחבב הקתעה לש בואכה אשונב |

 ו
 תוניחב מישו ,תוניחבב םיקיתעמ םידימלתש
 אלל תוניחב תכירעב ונייטצהש םייאלקח רפס יתב) "ןמש ןביי וא ייירודכיי לש דובכה
 סלועהמ ומלענ (םיחיגשמ =

 תואטיסרבינואה תחא ידי לע בתכנ ךמסמהש ונל ררבתה רשאכ ונתעתפה התייה הבה המ ךא
 .הנידמב תובושחה

 :ללןכ קרלי
 ברשחמה דגנ תישיא + ו

 רבד ,םיפתתשמ ינש ןיב = :

 ןגנ>ל ןוצרה תא ,ןבומכ

 תואיגשהמ דומללו רנ

 .הניגנה ןמזב יש עיש

 ,ןאמנ סאו ₪ ו פא

 | נינואל דעו ידוסיה ופסה תיבמ הב - תועוגנ

 תרשפאמ םימדקתמל :.יענותה

 רתנספ לע ומכ הניגנו תרופת

 .ידימ תאיצי סע תינגרוא וא ילמשח

 | סיטרכל הניגגנה ילכ תא סירבחמ

 | בשחמב ןגנתינ ורילילצה םלועו ,לוקה

 יתרו עלהסירו מ ה יהושע ב ךלש
 ,'תונולחי תנכוזו :הוהת ת" גוי

 בלש לכ .הלעפהל דואמ הטוש

 סילמסבו סירויצב ,תוארוהב יוולנג

 תואצמתהה לע דואמ םילקמה

 .הנכותב

 )ג ב יב הל

 חותיפל החמומו ,תירבעה הטיסרבינואב
 טילחהו רגתאל הנענ ,תילגנא דומילל תודמול
 .םינחבמב הקתעה דגנ תדחוימ הנכ)ת חתפל

 לע החתופש ,גאדז-611מ \ד הנכותה ,ךכב

 לע רומשל םידימלתל רוזעת ,סיאול ידי |
 .םרשו*

 :הנכותה תושירד

 הגאו בי'גמ 4 ₪ הלעמו 386 בשחמ ₪

 ברה םמחבמב רקיעבו ,הצופנה הקתעהה תרוצ |
 םידדונ םידימלתה יטבמשכ תישענ ,םייתרירב
 ךרדה .ןחבמה תעשב םהל ודעונ אלש תומוקמל
 לע איה העפותב סוחלל הליגרה
 לש תונוש תואסרג תריצי ידי
 הלגי ןרקסה דימלתה ךכו ,ןחנמ
 ולשמ הנוש תולאש ףד שי ונכשלש |

 תונוש תואסרג חנכה ,םוקמ לכמ
 וליפא ,בר ןמז תלזוג תולאש לש
 | יל יי )

 ..הרזעל )6-ה תנכות האב ןאכו |
 וא 6 0 7 הנכותה

 דנואס ₪ קסידב םייונפ בייגמ 12 ₪

 (100%6 סאות וא) רטסלב

 תוסס ₪

 ,שורד ,תמדקתמה הנכותה תלעפהל

 וא ילמשח רתנספ םג ,ליינל ףסונב

 .ידימ תאיצי םע תינגרוא

 סיבש מה 0 / " וי + מ ,ּ

 איה ,הריחבל תובושת רפסמ

 תועצומה תובושתה תא בברעת
 סישמתשמ םאו .הלאש לכל
 יי |
 םיאתמ תובושת ףד הנכותה
 .שרדנש יפכ ,הסרג לכל

 תא טיכדת הנבנמה
 \ ייצג תורי:
 תסרנלכל שוהה
 .יטמוטוא ןפואב

 םידימלתל קלחל לוכי הרומה
 2 ו יתיר

 םיקתעה רוציל וא ,תספדמה
 - .םוליצה תנוכמ תרועב ם םיפסונ
  רזוח שומיש ,סיאול יפל
| 
 תא ידיימ ןפואב תיחפמ
 . הניטקמו םינחבמב תוקתעהה
 םידימלתה לש ןוצהה תא

 2 ךישמהל

| 

  הט ושפ הנכותה
 [ ,עפהל דואמ

 רג 5 ו נר
 [-- הרו ומה ולפ ּ

 לש תו ור תי

6 2 

 לכ לע ייל ופ

 ללוכ) ה ₪ :

 איהו ואז ב וו

 יגוס לכב  הריכמ

 ה ה

 ינו יי םיצופנה

 .תילגנאבו |

 || לכ | |
 | 1995 לירפא ,40 י"ףיכו סיבשחמיי



 דיעדז,-ה לש קווישה להנמ ,ז1ע ילא תכירעב
 .םייעב ייעדימל תילארשיה הדרטסוטואהיי

 סייונמ יפלא ופרטצה ןורחאה שדוחב |

 דקומ ,וניפצש יפכו ,די/דטז.-ל םישדח [

 תולאשבו תושקבב ףצוה ונלש תורישה |

 .תובר

 תכורעמ לכ לש הטילקה ךילהת |

 ךכו ,תיסחי ,ךורא אוה תבשחוממ

 .ץ+7880-ה תכרעמ םע םג רבדה

 ריכהל ,תונלבסב רזאתהל םיבייח |

 יביכרמ תא יתגרדה ןפואב דומללו |

 תאו םינושה םיתורישה תא ,תכרעמה |

 תוריש לכב םידחוימה םיפיטה |

 .תורישו =

 03 םסירוזאב איה הנקתהה עוזמ 1

 וליחת: יתמו ,דבלב 09-ו

 זץראב סירחא םירוזאב תונקתהב

 הטלחהה סיסבב ודמע תוביס רפסמ

 תכרעמה לש הסירפה ירוזא יבגל ן

 - ןהבש תוירקיעהו ,התלועפ תליחתב

 לכ ינפ לע תאזכ תכרעמ תסירפ 1

 הכ תולקתל תמרוג התייה +צראה

 םע דדומתהל היה השקש ,תובר

 תא ליחתהל טלחוה ,ןכל .ןלוכ

 םיאצמנה גויחה ירוזאב תוליעפה

 ,תויעבה תא דומלל :,צראה זכרמב

 סירוזאל רובעל ךכ רחא קרו

 .םירחא

 קזב תרבח לש קסויקהש הדבועה (2

 03-ירוזאל וחמש גויח ירוזאב

 תוריהמב תלעופ איה ןהבש) 09-ו

 תלעופ (ש"לס 14.400 לש

 תנמ לע .שיילס 2400 לש תוריהמב

 ,תיטיא תכרעמב הדובע עונמל
 הסירפב ליחתהל טלחוה ,תיסחי

 דועב קר הלא םירוואב תבחרנה

 .םישדוח רפסמ

 תורשקתהה תחיש תולע םאה []

 זסויב תולעה תמועל הלילב הנוש

 םימדוקה תונויליגב ונבתכ רבכש יפכ

 -ל תרושקתה ,ייףיכו םיבשחמיי לש [

 133 קסויקה תועצמאב תישענ ךי/ד מז.

 אראה יקלח לכב .קזב תרבח לש

 הווש 133-ל תורשקתהה תולע

 הכרואו ,תימוקמ הנומ תמיעפל

 תוקד 5 אוה םויה תועש לכ ךשמב

 !דבכב

 | וחדש ר"כ || אכציתשראכ | 4 9% אש = -ב

 תנכותלו סקאפה תננותל הכרזה [ ]

 תכרע םע תקפוסמה תרושקתה

 צד מז,-ה

 םסיפרטצמה תוחוקלל תורישכ

 סיקפסמ ונא ,1%751.-ה תכרעמל

 תנכות ,תכרעמה םע דחי ,הנתמכ

 אלל) תיכלככ תרושקת תנכותו סקאפ

 תדעוימה הנכותה םע  רשק

 .(צדיט-ה תכרעמ סע תורשקתהל

 תכרע סע תקפוטמה טקאפה תנכות

 סקאפ חולשל הלוכי ךץצדפ1-ה

 תכמות הניא הנכותה ;דבלב תילגנאב

 שמתשהל ,ןבומכ ,רשפא .תירבעב

 .תירבעב תכמותש סקאפ תנכות לכב

 -ה לש הכימתה ךרעמ ,ברה ונרעצל

 הכרדה קפסל לוכי וניא 14

 ,לועל רומאכ .ולא תונכותל הכימתו

 הכרדה ירפס ףוריצב ,תונכותה

 תוקפוסמ ,(תילגנאב) םימיאתמ

 אלל ,ויתוחוקלל דידטז, לש תורישכ

 .הכרדהלו הכימתל תובייחתה לכ

 דעוימ דישדמז,-ה לש הנימתה זכרמ

 השורזה הנימתה לכ תא תתל

 תכרעמב תואצמתהלו תוושקתהל

 .דגלב דשד₪1,-ה
 סקפה תנכת ,קפס רסה ןעמל

 השומיש ןפואו התנקתה ,תרושקתהו

 .חוקלה תוירחא לע ןה

 םולשת סלשל םיבייח םאה []

 ושקתהל  י'זכ - םומינימ

 !טנרטניאל

 טנרטניאל תורשקתהה

 גייחתמ הנניא דד ם1-ה

 "קחמ .והשלכ םומינימ

 ! יגא 0.15-כ אוה הקדל

 ;א> תרושקתה ,הז גלשב

 ךותש 4 התנהה .05 תחת

 היה:  שפא םישדוח ופסמ

 רבד ,יפרג קשממ תחת רשקתהל

 שומישב ןיינעה תא דואמ ריבגיש

 .טנרטניאב

 איה שי

 דוק שי ךצךמ]-ה לש יונמ לכל

 תועדוה לבקל לוכי אוה ותועצמאבש

 .טנרטניאה לש ינורטקלא ראודב

 ילייטל' ו רשקתהל םינמזומ םתא

 .םלועה לכב

 ימו תא שמתשמהמ ובגי דציכ []

 !לביקש םיתורישה

 שומיש ימד סהילע סילחש םיתורישה

 וארשאה סיטרכ תועצמאב סיכונמ

 סאתהב) קנבב ןובשחה בויח וא

 .(יונמ לכ לש תובייחתהל

 ושפא הז רודמל תולאשה תא

 - לא (!דבלב בתכב) תונפהל

 - דעדמז, - קווישה להנמ ,זוע ילא

 עדימל תילארשיה הדוטסוטואה

 ,"ףיכו םיבשחמ'' תועצמאב ,מי'עב



 יונמ השצ
 \ . ₪ 1 ר זר , | א ]| 2
 |! 4 9 ו ₪ ₪ |((|%/ >> ו

 הרפ | ספ רבדמב הטישפ ₪

 םיי ג!8 םיטובורה שגפמ ₪ ברח יריכש ₪ הירטסיה

 | שיבא ₪ ךובמב המחלמ ₪ יוג יביב ₪ אמא

 |? םיטקסיד 20 ₪ הליהתה תמחול ₪ לופרביל

 בשחא,רבס ₪ יתוכיא רבכע ₪,ןוסת*אל הספוק + בייגמ

 7 ,ןייטשנייא | 8 הריחב יפל
 זז (דועו

7 
 בפ ינונש יונו < יזרו>

- - 

 9 ..ת %;  6ו2] 1 א. | |

 3 :ןימומה תמיתח 20 :ליג .697 55255 ןומ; = |
 :דוקימ יות:

 ףקות יארשא טיט"כ 'טהה

 מ"עב ףינו םיבשחמ תדוקפ> | ךס לע ק'צ ב"צמ

 ( חש 10 הנתמל חולשמ ימד ףרצל אנ)-< 0 :ןיראת

 08-4650222 :יארשא 'סיטרכ תועצמאב ןופלטב
 (ץראה ירוזא ת*גרמל תיגה דע חילש סע - ח"ש 10 הנתמל חולשמ ימד) =

 ימעפ דח עצבמב -"ףיכו םיבשחמ"

 עצבמ לש רנקס
 1995 לדומ א'8 ג ..לש םירנקס

 יי יי יויו ימווויבג

 טפחמ יתודידי ךסמ
 .יתורבח בעחמ
 .שטדח ומכ 14"

 14" שוטניקמ ךסמ 2% - 0 6 בעחמ

 7 טניה ךטמ | | תונורכז אכל רוואט ינימ

 תכרעמל בתכמ /שקפ חולטנל אנ םסרפל םינינוגנמש םייונמ
 הז וודחר ררחו> דווונה .ףוו | יד ו שר ב 7 1 5

 5 4 נגב ונמנה הולי וו וו ולא] ויני יא .08-4501כ22 ויו פו וו

 סאז וססיטבילוא תספדמ ₪[ 0 / 72% 2
 תינועבצ תוביס ל

 א 40 386 בטנחמ
 וצזכ 28103 םיננוב כ

 2400 טקפ םדומ ךסמ סיטרב

 ח"םנ 120 צזצג תרצות

 76100 תובוחר 675 ד"ת מם"עב "ףיכו םיבשחמ"

 תישפוח תהכורעתל תה סינכה 0



 ךישזמז הז המ
 םייחה תא ךל הנשמ הז ךיאו
 ךל תרשפאמה ,תרושקת תכרעמ איה 1".
 ,עדימ ,ןלש יתיבה בשחמה תועצמאב גישהל
 םוקמב .הממיב תועש 24 םיתורשו םירצומ
 ,ח"וד ףוטחל םייתנינו רותב דומעל ,ץצורתהל
 לכ טעמכ דימ גישהל ,תיבב ףיכנ תבשל לכות
 תוינקו תונמזה עצנלו שפחמ התאש עדימ
 ְ ,ךלַש יארשאה סיטרכ תועצמַאב
 תירבע תרבדמ ,תיתודידי 1'\'1:[  תכרעמ
 עדימ תחטבא ןונגנמ .שומישל דואמ הלקו
 .תילמיסכמ הנגהו תויטרפ ךל חיטבמ
 יקנע השולש לש םדוסימ דו. תכרעמ
 חחתופ - ןארידתו קזנ ,טיבלא - תרושקת
 הָסַנ .ךלש יאנפהו הכירצה ילגרהב טדח ןדיע
 תוריהמו תוחונ תולק וזיאב שיגרתו התוא
 .תיב ילענב לכה גישהל לכות

 הסרובהמ - םיתורש תורשע
 ןודנולב תוגצהל דעו
 בחר ןווגמ םויה ךל תקפסמ דריו. תכרעמ
 .םיתווש לש
 םירפס ,החועצמאב שוכרל ,אמגודל לכות
 .,תוגצהל םיסיטרכ ןימזהל ,יקצמיטס תשרמ
 ףסונב .לילגב חונ רמיצ רתאלו ל"וחבו ץראב
 ,הסרובב רחסמה גצמ לע עדימ לבקל לכנות
 ,יחרזמה קנבו םילעופה קנגב ךיתונובשח בצמ

 ראוד ,144 ןופלט ךירדמ םג ךןתורטל
 [אזתאמז - ה תשרל הסונכ ,ינורטקלא
 ,םיקחשמ | ,תיגולורטסא תיזחת | ,ל"ניבה
 תוינק עצנל לכות נווקב .דועו תודמול
 רות ןימזהל ,תולודגה קווישה תותשרב
 הניש לע םינפה דרשמל עידוהל ,אפורל
 הרופתה הריד וא תינוכמ רתאל ,חבותכ
 .תוליבחו הסיט יסיטרכ ןימזהל ,ךיתושירדל
 .תיבהמ לכה ת\שעל רוציקבו שפונ



 רבוחמ התא תוקד 5 - ב
 רקי אל שממ ריחמה םגו
 ימאות םיבשחמל תרבחתמ 1'']. תכרעמ
 תשר תועצמאב תלעופו הלעמו 81 28671[
 .קזב לש םינופלטה
 88.4א05 םדומ | תללוכ יזמו, תכרע
 תנכות ,הנגה חתפמ ,סקפו םדומ תנכות
 וננובשת לע ןפלט .הכודה תרגוחו ודי
 עדו , לש הנקתהה יאנכטו) 56
 ךתחפשמ תאו ךתוא ךירדהלו ןיקתהל אוני
 םנית ןפלט וא ,תכרעמב החונ הזובעב
 תונתח תבותכ תלבקל 9
 תכרע שוכרל ןתינ הב ,הבורקה םיבשחמה
 .םוקמב הנקתהו הכרדה יתוריש לבקלו הנקתה
 ריתממ תבכרומ תכרעמב שומישה תולע
 תורשקתהה ןמזו (סוי ףירעת) תימוקמ החיש
 קלת ןכ) .ףסכ הלועש תורש לנ לא
 תעצבתמ הייבגה .(םניח םינתינ םיתורשחמ
 .'/"גו. תועצמאב
 אלל םייחה תא ךמצעל ראתל לוכי ךניא םא
 .''\דזט. ולב רשפא ךיא ןיבת אל ,בשחמ

 םלועב רתויב החונה תונכרצה
 % ןואירויירונו 277 ופושצפא לש ןדוסימ



 טייב-ההמ המכ
 ?ךלש ןמוקיפאה הווש

 א|ח6'אכאוש :,אוזג

 ונו'גב הטישפ

 ינופלט גולטק

 תרמננ הניאש 7
 כ רה ירו צא


